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 لا 0 للمحل هليع
 . ةمناب نيس طنقلال ننال كيطصير الملا لقرب هد

 كتبو اال ضوه 0211 -: 0 0 ا ابا

 م هادي نت اعل لاهو لطف فاطر نؤكد © ٠
 ببر ةالللاب "اهلل 8 دسم موسم
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 ل 00 اعبي هدد 50 ابر تطال د هلم

 رثاعلا بايلا

 هيك ٠ :دامب دلل كال ةييبأ دبر



 566 )هي

 رشع ىناثلا بابلا

 كن عا ا ل يا ا ا مرا بحاص داع نب داكش ةصق

 هيلع فسويلو مالسلا هيلع ملكلا ىموم عم نوعرفل قغتا ام ركذ
 ىلع ماماللو كولملا ضعبلو ىيّيمطافلا ءافلخل حالو مالسلا

 ا ل ل ا ا ههجو هللا مرك

 نب نابعش نرشالا كلللو ٌئىكضاخمل اغبلي ريمالا قفتا ام ركذ

 دّيْوملا كلللو جرف رصانلا كلللو قوقرب رهاظلا كلللو نيسح



 سهد( |ه4 )ههه

 ال لا ةمعطالا ءامس ضعبو ةفيرشلا خباطملا ركذ

 رد ا ل ا ا ال ةفيرشلا تالبطصالا ركذ

 و 1 هيو كابر ١ قال يق بألا ا ديصلاو تاحيرسلاو ةاناخراكشلا 59

 عساتلا بابلا

 املا 1 اا ا ااا .هطوبهو لينلا ضيف

 امو ةيرصملا رابدلا ملاقاب فئاظولا بابراو ةالولاو ناّشكلا ركذ

 ا ا مقل وف ع. عمد سيف لي ل .بيترتلا ىم كلدب قلعتي

 رشاعلا بابلا

 ةّيكرللاو ةّيمأشلا ةكلمللا ىو ةّيمالسالا ةفيرشلا كلاما ركذ

 ةيدفغصل و ةيردنكسل و ةّيوامتلو ةيسلب بارطلاو ةيبلكل و

 ىم كلذب ىمو ةّيلامشلا دالبلاب ندملاب ام ركذو ةّيوازغلاو

 بابراو نيرمتابملاو ءارمالاو ةاضقلا ةداسلاو باّرونلاو لاقكا

 ا ل ل ل دنتلو فئاظوأا

 رس ل عر .ةغيرشلا تامهجمملاو ديراجتلا عع

 قه ابيهبلص يب ديوس (اادمجلا ةّيركبلا رايدلاو نهلا متف ركذ

 زرع
 0 ةيصربقلا رئازجل خف ركذ



 0 1 1060 ز.هيسس

 ا اا ل را كولملا دالوا ركذ.

 ركاسعلا كباتاو ةفيرشلا ةنطلسلا بئانو فيرشلا كلملا ماظن ركذ

 7112 7 و ا نام يل ع ا رمل يل ل ل را ل .ةروصنملا

 تانيرشعلاو تاناح لعل ءارمأو نولالا ى دقم ءارمالا ركذ

 رد رس 53 ء. هانم 4... وشل ل ع ل لا .تاوسمتكلو تاورشعلاو

 امر ل ل .ةدرغم فئاظوو ةلصم فئاظو بابرا ركذ

 مل .ةقلدل دانجاو ةّيكشادلو صينارقلا دانجالا ركذ

 سا ل ا ا ا ل ل .قئاطبلا زكارمركذ

 ا 0 ل 5: ملتلا زكآرم ركذ

 راااوا 001 م .دربلا ركآ مركذ

 عباسلا بابلا

 ةيشاوطلاو ةغيرشلا ردالا مامزو ىرارسلاو ةفيرشلا 5 رك

 نر يول تاب ا ا ا .ةرانسلا ماداخو

 !11+ ا .ةفورصمو هلضخحاأمو كلذ تاهجو

 ىماقلا بابلا

 ةاناضترفلاو ةاناضكرلاو ةاناخشطلاو ةاناخجرشلا ىو تانتويبلا ركذ

 رار تا 6 ا ا ا . ةاناكبطلاو



 ول 06 وبن

 ىاقلا بابلا

 000 نافظوملا اهمزاول ةماقال هدمتعي امو تافصلا

 هظافلاب زيزعلا بانك هيف درو امو طرش ام ضعب ةلدا ةماقا ىف لصف

 0 ا ا ل ةيضرملا مهلكح ىف ءاكحلل هتمسر

 0000 .ةديدع ىو ةفيرشلا بكآوملا فصو ىف لصف

 عنيلاخلا ينال

 نيدلا هنا ءاجعلاو ىقعلاو لكل لها ةاضقلا ةاضق فصو ىف لصف

 هدأ ل روس را ور و ا ءارقغلا دياشمو ةاضقعلاو

 عبارلا بابلا

 ا ةغيرشلا ةلودلاو ريزولا بحاصلا فصو ىف لصف

 قلعتو امو. ةقيردلا ةلوولا نارا نيرشابملا ةداسلا ىضو ى لضف

 ا و ا ل عع دس ماداولا هباتكو ناويد لكي

 1 اهبحاصو ءاشنالا باتكو ءاشنالا رظان ركذ

 تايد ا وح وب د يمحو وا كل ةرظانو شوي ناويد ركذ

 يسع اج هم يح. وح درغملا ناويدو ةيلاعلا راداتساو رمشملا ركذ

 اسوم ارب وع ب رج ا اوال .ةرظانو ٌصاوخل ناويد ركذ

 ا يسب 1... -...وىياهع قو نيواودلا ةّيقي ركذ

 ترو

84 

0 



 011 : را ا د. رح ع يوزر 0 خام د ا

 1 ا 0 كج زارت نكاما ا ل

 0 ا ا ا ةدحو ىتاطراة عضو 3 ليسا

 ا مالسلاو ةالصلا اهتكاس ىلع ةنيدملا ركذ ىف لصف

 01 2 ا ا عوبنيلا ةنيدم فصو ىف لصف

 ىلاعت هللا اهركذ ىتنلا ةسّدكقملا ضرالاو سدقملا تيب ركذ ىف لصف

 00 0 ا ةريثك ىنكاما ىف مظعلا نأرقلا ىف

 31 يكف الخ نينا ىلاعت هللا اهرتع ةّيرصملا رابدلا ركذ ىف لصف

 ا ا فيرشلا كلملا راد ىبو ليتل هعلق ركذ

 -يوهإلا 1 يال ات ىيتسورحم ا ةرهاقلاو رصم ركذ ىف لصف

 0 ةكرابملا نكامالاو تارايزلا ىم نكامالا ةذهب ام ركذ ىف لصف

 ص عك ا 1 ةّيرصملا رابدلا دالب ركذ ىف لصف

 0 ةكرابملا نكامالاو تارازملا ىم ةّيرصملا زايدلاب ام ركذ ىف لصف

 0-07 يوك ل: .ءااد . اه ردكم اللا هو نكح نيلعو





 بم |و| زهمه

 اردكتنم ادغ هل توفص اذاو

 مناف هيلا نكرت الو هند

 - اتضيا هلو

 نقيهدتم له قيمرل ةاكسلاو

 ىتجم فشكل وجرا نم لك لي

 افولا بلط ىف دهجلل ثلذب دقلو
 ارداف لف هللا (فيككم ذل

 ىدعلا اقلأ ٌةّرع ىف ةتلعجو

 قج ولو نكع ىقتبي هتنشضظو

 ٌةهرب ةظةقادصلا ىف ىدامت امل

 اننيب ةمهدقلا قيتاوملا كرت

 متاكق قكيددمللا كانا كاكيا

 ع ا اجلا فعرف يد مكي

 ىنعملا ىف ءالضفلا ضعبل هنعمس امتو

 ةرهد نيم ىتفلا شاع ول هلئات

 اًماد اهيف ماقسالا فرعي ال

 قياف هلك كلذ, ناكام

 (بتاكح نىك هل كود اَذاَو

 نلنشطحععم ال فوعم الو كك

 فرسي اقادهعلا نوخي اهإ

 فصني اًقيدص ايندلا ىف قلا مل

 فلك الو انوع مترتحأاو

 كح ا( توجو

 فصننملا ّيفولا وهف افولا لشهأ

 فشكي ةقادصلا لاح نع رهدلاو

 01 1 ىزو

 فرعا ةوادعلاب ةقادصلا دعب

 نش د لك ظفح هللا

(2 9 

 ةرمأ كلام ماوعالا ىنم افلا

 ةرما ةياهن اهيف ةهلبعو

 ةربق ىف تقيل لولا تيبمب

 هللا ىلص « هقيذوت نسحو هنوعو هللا دج لطو مت

 ٍطسو هبحتو هلآو دن اندس ىلع

 معنو هللا '

 ليكولا

 ١ 11نانع لماك,. - (2 11نا[مع لماك.



 0 اتضيأ هلو

 ].ههس

 هل سيل رهدلا نا :كرقحل بصاق

 ةفرهم 6 ”ةمعاو ن نقيلؤلا حورو

 كلي نامزلا نأ اًلطناق ىكت الو

 ثيّقم امه. ءلمعَجَتياَف كوبص كاود

 005 اًتضيا هلو

 بلسي ًنيقي ىطعي ام رهدلا

 ىوهلا ىف نرش ناك دق ءرما اناو

 ىدعلا ىلا ّيكمطي نم ازج اذه
 ًانلعم ةوادعلا ىدبي ءرما لك

 اقفولاو ةقادصلا ىدتبا ول هكرتاو

 هب قسي عمساك م ربصلاو

 هتالاح ىلع قبي ال ىرهدلاو

 ةهيرك ِكعتا اذا يعرج ال

 ىدعلا ديك نم نمالا هيف ربصلاف

 ترج دق نفس رهدلا اذه تهبتت

 ىرأ 2 ّىئندلل ىطعي ريخلاف

 . هلامك ءامسلا ىف صقني ردبلاف
 متالح ىلع قبي ال رهدلاق

 اًرذاع ىف نك رهدلا 3 ىّمالاي

 ًرحجا بسابسلل لعجي رهدلاف

 هلفاو نامزلا اذل نّكمطت ال

 للذعم عضاخ فيرش نم مك

 ادغ دق كل هقدص قيدص نم مك

 هوم( 6

 ريبدت موتحملا عفني الو اقب

 ريدكت مويلا كاتا ام اذا وفص

 رورغم ماّتالاب وه نمك نكت

 برشللا قيدحص نم ردكت قاص

 برقعلا قاب" ىيتج" ةماتللا ضِرْيو

 ب تاناطلالا كيم تسل اعال ةيتيآَو

 ب هروغ و بلو ردي / كك جالا ىم ةنكل

 بصاو انباذع هب قيرشلا قلي

 ايسار ّوخآو اهنم ايجات مك

 ايناك كت الف راوطا رهدلا

 ابجاح موق فارسا نم ويخلل

 ابكاوك لامكلا بترلا مزالبو

 ايتاع ىف نكت ىا اًموي كايا

 ايسابس نامزلا هلعجب رحبلاو

 ااينضاتت كلامملا كارشا رفدلاف

 ابلاط موق مُعل لضفل ئحخضا

 ابلاج ىحتا ّدشلا هنمو اًيذك

 ةاغارعع ليياجي حلا ا1١نارخع لماك.
0 



 د

 هنم ىأر ناك ىم لكو .ةلبزملا ىلع هثاقلاو ماشلاب هلت نم هل قفا

 ءاهفقتش لوطي ةزوههم ةنققلاو هلجر ىف امم هيرشي هيلا ناي ناانش
 امو كك كلملا يهاب نا نوح ةيلودل ملل لا اول

 ةياكملو ىئبنجالا بيرغلا كلملا ذخاو هعئاتوو نامزلا نم هب ىلتبا

 افيك نصح بحاص لماكلا كلملا ناويد ف تدجو دقو + ةروهشم

 00 علا ياك ريك ااعشا

 متاردغ نم ةآف راج رهدلا

 ةدرو نيم ايفاص ردكو اج

 ةته ىذ ءىرما ربص هل ربصاف

 اهدعي رسيو رسع ةّوم مك
 اهل ريصاف ةيضق كتتا اذاو

 ةلذ عم اعّدضت هلإلا اوعداو

 ةريزع لذي هتداع رهدلاف

 ثتداحب ٍتشملا رهدلا لياق نإ.

 ىرا الف نوُوَحل رفدلا يناع نإ

 امّثرف هيف تادحالا ىلع يبصاو

 مفءانج نولهاجلل هنم لانيو
 ىلع نكف نامزلا كدعاسي اذاو

 انقتي هل سيل لظلا لثم نهدلاق

 عيرزابداو لابقا رهجلاف

 هلك كريما شرعلا تربل مس

 رح ضيا هلو

 ريدكت متوفص ناموي رهدلا
 انه مظعو رسي اهدعب د مك

 مةفّردصتت: ىف انيلع نامزلا راج

 اهلوا ناسنالا نوح ةعاس مك

 هب نوسكي وهد ىف هللا كرا ال

 0 56[116 طيس

 متاليل ىف لصولا لحل ناك اه

 هتالدح ىلع ىقبي ال رهدلاف

 هتاعاس ى رسعلا دعي رسيلاو

 هسادد ار ندص قابس نيد ىف
 معتاوعد ىف باج ليلذلا نا

 هتاتسح ىدي ى.ةءاشالا ىدربو

 وكاشمو لثع ىذا اذإ تحاك

 هاو انعا لكع ىدانع ننقل يع

 هتاّبفه بيبللا نطفلا مرج مل

 هتاردغ افش ىلع بيبللا ىراو

 كر راكم نإ نكد ذر نخل

 هتاوطشس 4 ته سانيأ/ ىف مك

 هتاعسم ىف بيخيو ىس نم مك
 مهتاردغ ىتف اي ىمات لعلف

53000 
 ميسعتو مه ةدعب انه مكو

 روفصعو نيهاش هيف ىوتسا ىتح

 رورسم ناسنالا انهرخاوا ىو

 رودلا نوصي اًيلعاتونيبلا ىذرا

 اذ 11476 لياكر



 تعوم( زعم زبي

 ةولعف امو مالسلا هيلع فسوي ةضق اماو +ةروهشم ةّضقلا ناف ليوطنلا

 ةضقلاو بئاجتلا بحيا نف مهيلعو هل لصح امو ةودصق امو هتوخا هب

 ىم رارغلا دىصق هذا ىّيمطاغلا ءافلدل كحال قغتا امو + ةروهشم اًضيا

 حاس امل هنا ةّسقلا ةصالخو هل لصح امو كلملا نع علقتلاو ايندلا

 هيلع هللا م مت ريزانخل ىر ىف ه«نولمعنسي اوراصو جنرفلا رسا ىف عقو

 هنا كولملا ضعبل قغتا ام اماو +اهحرش لوطي عئاتو دعب هلكأ ةدوعب

 فيظل رظنملا نسح ناكو ةغلاب هبت اهّيدي ناكو مع ةنبا هل ناك

 مالكلاب هغلابتو هنم عنتمت ةروكذملا لبقي نأ دارا اذا ناكو تادبلا

 اهعسف الار نبع قشعت,اهدحو .ءنا اهصخخمو ةقيوط ةياضللو كلل

 ىم ههجو هللا مّرك ىلع مامالل قغتا اماو +ةريثك روما دعب اههسؤر زحو

 ةياكللو ةالصلا ىف فقاو وهو هلتق هنا مكث ناجرلا دبعل هتيبرت

 هلنقو ناطلسلاب رفظ هنا ئشضاخلل اغبلي ريمالل قغتا ام اماو «ةروهشم

 ختالت ىرتشا هنأو هلجرب كديو اهيلع لؤذ الك ةرادب ةبطصمجع هلعجو

 هسأر اولعجو ةولتقو هيلع اوبكرف انوع هل اونوكيل اًءولمم هئامسؤو نالآ
 نب نابعش نرشالا كلل ىتفتا ام اماو +ةنيدملا هب اورادو لعشمب

 ةروصنملا ركاسعلا كباتا ّقسويلا ىاأل ريمالل هتدلاو جّوز هنا نيسح

 دحاو ءىش ةاّياو وه هنوك ةلكشا لها ةاشخو اًنيعمو اًرهظ هل نوكيل

 هسفن ىقلأ نا ىلا ماوعلا هيلع اوراقف هنم ةلكمطلا علق داراو هيلع بكرف

 هتاف قوقرب رهاظلا كلل قفتا ام اماو +'7 كرابملا لينلا ركب ةداوجج

 ةّيلعلا بصانملا ةاترو.مخكف نا ىلا ةايّرو ىاب اًيلع ىّتسي ًاكرلمم ىرتشا

 هنم كلما عالتفا داراو هيلع بكرف انوع مل نوكي مهنا كلي دايأو

 اني. جوس 0 ا ع الو :ةديرط كلو لش كشف

 ك لذ هزرماناع مورجت موهنم لك نيانع ناك.



 ا )زعل ليعمل

 لعجو نارفعزلاب اهضرأ شرفو دوعلاو لدنصلا اهباشخا لهو رهاوجلو
 فقاص ءامو لسعو رج ىم اًراهنا اهب لعجو اًراجا سرغو اًكسم اهنيط

 مسيربالا ريرخل ىم ايندلا بئاجح ىم ةبيجح اطسب اهل لمعتساو ىبلو

 دجحريزلا نابضق ىم ةرسا اهب لعجو ةبيجح ريواصت اهيلع شوقنم

 ةوشح نولملا شرغفلا شرفو رهاوجلاب ةلثكملا بهذلا حئافصب اهلكو
 به ذملا دعاقملاو ةشكرزملا جابيدلاو زل تاوالملا طسبو ماعنلا شير

 بهذلا ىم ىناوالا لعجو كلذ هبشا امو قشولاو مقاقلاو رومسلاب

 رويطلا رئاس ىم اهب قبطاو نوجتلا رهوكل ىم هنم ىلاعلاو ةضفلاو

 لكركب تتي نالآ ةعبس لعجو ةّيِدتتلا تاوصالا باححا ةرختفملا

 ةرخافلا ةشقالا تاسبال ريظن نهل سيل ىرخالا ىم نسحا ةدحاو

 ةيراج فلا نهنم ةدحاو لكل اهضعب فصو ى فصاولا ريح ىنلا

 اهب عضو اكو عماسلا اهنم بّتكتي ةدرغم ءايشا ةذهل لعجو ءانسح

 قاضو ألا ةذف رظنيف كلملا انالوم لاخي ام هتلود بابرا هل لوقت ايش

 ةتمجلاك ريصتو ةقاع اهل قبب الو لكت ىتح اهلخدا ام لوقيذ ةبيدكلا

 عيب لك نا ىلا كلذك لزي حف ىدنع رغصت نالا اهتلخد نا ىنتاف
 بكر ذئنيحمل مت ليق اذا ًالاوز ٌعقوت مهضعب لاق اك تراصو اهلاوحا
 داراو اهباب ىلا لصو نا ىلا همادق نوعراهتي ةرك اسع عيجو ةداوج

 اهيلارظني ملو ةعاسلا كلت هحور ضبقف توملا كلم ةءاجن لوخدلا

 تراصف اهعلتقاد اًكيَر اهيلع لسرا ىلاعتو هناكس“هللا نأ مت ةيفاك ةلجج

 اهبرذ ىفاسلا نأ رخآ هجوو هجو ىلع اذه «صضرالاو ءامسلا نيب ةركاس

 تداوح نا ةياكمدل صخامو ةوجو كلذ ىف ءاجعللو دكنهلا دالب ىتو

 عم نوعرغل قغتا ام اماو +فصوي نا ىم رثكأ عونلا اذه ىمرهدلا

 نا مت راغصلا نوعوف لتقو ايندلا بئاجح نف مالسلا هيلع ملللا ىسوم

 ىف ةدكاف الو هلنق ىف ببسلا ناكو ه>نع قرت مالسلا هيلع ىدومع

1) 



 ورشع ىناثلا بابلا

 هبا ةطظئفانك طعشع:كلا او لك وكيل رخاؤرلاور تايعلل لا دلور

 © اًردابم

 ناك ءاوس ناسنالا ههيغي امو «ماعلاو صان هيلا جاتحي ام ريثك !ذهو

 نب داكش ةّصق يراوتلا بابراو ءاجعلا نع ىنخب سيل + مانم وأ ةظقبب ىف

 امو هلعف امو كلملا نم هيف ناك امو دامعلا تاذ مرآ بحاص داع

 نرعي ال ئم اهيلع فقيل هنم ةذبزن نكآ روهشم رما !ذهو هيلع لصح

 عالقو ر يثك عجبو ةهظع ةّوق اذ سأبلا هيدش اًككم' ناك ةنا وهو ةرما
 موي تاذ وه اهنيبف ةليجب تاذو ةزيزع لاوماو عستم كلمو ةدّدعتم

 اما لاقف ةذه ىم مظعا ةمعن ّمتا هئاسلج ضعب لأس هلكم ريرس ىلع

 ةتمإل لاقف ةرخاالا فصو اف لاقف امّبرف ةرخالا ىف امأو الف ايندلا ىف

 بن نأ لاقيف اهنم نسحلا عنصا انا لاق ةوبنلاب نوعدملا اهغصي ىتلا

 مالكلاو كلذ ريغ لاقيو ةنجل هل فصوو مالسالا ىلا ةاعد نامزلا كلذ

 عمجب رمان هل ثدح امو هلعف ام هنم دوصقملاو ريثك ىنعملا اذه ىف

 ةرامعب مهترماو راطقالا عيمجب رثامعلا تالآ بابراو نيسدنهملا عيجج

 هيلا جاتص ام عيب عجو ةتج ىف ام عيججب فصو اهفصو نوكي ةنج

 رردلاب روصقلا عضرو ''' دّرمزلاو قيقعلاو مثيلاو رولبلاو دجربزلا

 0 16 مركلاو -



 سجوم( ززتو )ههيسل

 ىف لكب دعيال هشيج قاو -"صربق بحاص سوناج اغط ان

 فلتم توم ّس ىداعالا قسو ام معن ىدرب ّئرغت مهاقال

 ىتقلاو مهنم رهظلا اوطعاو الا ةعّئوس ريغ ءادعالا ربصت مل

 ىتن روفغجي بلك ةيمر ةومرو (مهبلك سينج ىع اًباره اودغو
 ىتعلا مجللا نم اًريس هقنع ىف انهوم اًريسا هي ع لاف ىف

 فخرقكو ةراسخو ةلذ 4 امدلا' قورهم لجرلا قاح سوعتم

 فّطلتي الو الردحت ريحن نم هفويسي انمامإ دالبلا كلم
 فلغالا ىيعللا ىسرك ىلع العو مهلجرو ءاسنلاو ىرارذلا ىبسو

 ردنكسا رىغت راك ا دخت نيدل اي ربكا هللا

 )عش .ىنعملا ىف حشناو «هلاؤس ىلا ناطلسلا هباجان كلذب ناّمض

 ناجل نع مظعلا بنذلا اوكرتي نانو "  ضهتلا لقا كولملا ناس نمزإ ارفع
 ىارصن ناك ناو ىاجل ٌىطخفلا نع ةعدب وفعلا ىري ضخ ىف ريخ الف

 سبلاو اهب ماقاو لج ةّيمالسالا كلاظاب جرغلا نم ضرتقا هنا مث

 ىلا هّحوتو ةّيصربقلا رئازج لاب ناطلسلا نع اًبئان ٌرقتساو امغيرش اًفيرشت

 ١» رهدلا بئارغ ىم ال ةّيقافتالا اذهو + هاكم

 323 ]0106 ليوط, 3 م4 ها اذ 57
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 بسمخوم( |زعزم )وهيه

 مت ناذالاو ليلهتلاو ريبكتلاب نوجسملا نلعا مث ةبرطملا ماغنالا رئاس

ىم اوعلقا مهنا مت ةريثك مئانغ اوبسك ام دعب ركسعلا ىلا ريمالا داع
 

 كلمو ريسي ةئاهتسو نالآ ةثالتو لاججب ىلع ةموزح لاجاو لامي نالآ

 ةسكنم همالعاو هماّدق نولولقم ةٌوارززوو ةوارماو لغب ىلع بكآر 1و

 لا شريف كلم ليصم نا نا مهيلع نوجرفتي ةّيرصملا رايدلا لشهاو

 0 دشناف < فرشالا كاملا ناطلسلا ةرضح

 نشكل ع دو ٍةجرب الا رظتنا هماسحتج اندلا كلم اًكلام اي

 قولا رصنلاو كلملا اذه كاطعا ىذلاب نْنُماو ّلد اًريؤزع محراو

 3ذ ىل مكاوس ىنمو دولا ىمهف | ىتيرغ مجرتو ىنموت مل نا

 فقوملا ميل ُمكرصن ميدُبو مككلم دلك مكرصني هللاف

 اهلاوي ران ثللخو لا ع >شناف

 ةويتسلو يفامشكلا 1" هيم تنع © كل 1 ل ترآ نا اكو

 دويقلاو لسالسلا ىف قأيف لوا (9 منميجفل :نيضل ءاانيدو

 د سيئاخكفلا ةهعدوأو 8 250 الق مالكلا ا

 ىدرب ىرغت ريمالا ركش ناطلسلا نا مت ةعلقلاب جرب ىلا هب أوهّجوت مت

 7 ع

 قركشالا ّرقملا ئدرب ّىيرغت قولا كارلا ىذ لاعف ةهلالا ركش

 فهشرملاب اهريشمو اهماماو هماقهو اهكومو بورك ثيل

 " ق 1 58 010110 +. © 11 صفسوتع ذعأ 145 ةرتا1هطعو 011

 © ![نارتع لماك 125166016 نك | شنب ناك

 رمل 0 3 رخل تاحاذلف

 1 7 1[ةا»6 لماك.



 ا | عزم زءويس

 عجن ةلأ روق علا ٌتلكل و ىيطل و الفلا ىدل شوخولا معظط موحد

 عي «يكيح انهسااو كيمو, انشويحي شرعيا ىلا لفقر لحسلفاو

 0 هدا يللا 5

 انقلا راذناب مثركاسع اونفا اندونج نا ريغ انيف ريغ ال

 مغرب هنم اقتماانعت ينفع 0 رافكلاا ٌيغاط اناتا

 مشو لذ د هالك كك اًرهق ل 0

 مغ لك اسك دق لغو ديدح نم ديقب اندّيقو

 عست ةنس ناضمر رهش ليم ا ةعقولا ذه تناكو

 لضا ىم ةعقولا كلت ىف لتق ىم طبضو رهظلا تقو ةئاهنامتو نيرشعو

 بكاآرمب سوناج اوعدوا مهنا مترفن نالآ ةتس نع ديزي ام ةريزل
 اوتاو ةسينكلا اوبرخاو بيلصلا لبج ىلع ركسعلا ضعب علطو ىيملسملا

 بئاجتكلا ىم بيج بهذ ىم وهو بيلضلاب كلذكو مثانغلا ىم اهب امي

 انأ ىذلا قالتيكلاب اوتاو متئانصلا ىم هيف امل كّرحت ريغ ىم كّركضي ناك

 ىلا راس ّىدومحملا ىدرب ىرغت ريمالا ّنأ مت صربق بحاصل ةدج

 لبقأا انف كلملا تضخ اهبو صربق ةريزج ندم مظعا ىو ةّيسقفالا

 اهنابهرو اهسيّسقو اهتغقاساو اهرباكاب اذاو ركسعلا ىم ةقرف هبححو اهيلا

 متريمالا مهنّماف نامالا اوبلطو ىيجسلل نوعاد مهو ليجنالا مهعم

 ناضمر سماخ ةعمجل موي ركسعلاو ريمالا لخ دف ةنيدملا اوكف

 ىصصحت داكت ال ىيعاومو اًمترف هيف ىجوو كلملا رصق ىلا ريمالا دعصو

 "1 ا[ةأممع لماكي - 2 نا فاو.



 سعوم( ممتع ).هيسل

 جرفلا كولم لسار سربق كلم نا ناطلسلا غلب مث اًروهشم

 تاناصربلاو ةيرغالاو تالاشلو ريقارقلا تعتججت اهنا ىتح ريقارق

 نايعالا ءارمالا ىم نّيعو ةعطق نينامتو ةئام ىم اًبيرق براوقلاو طايشلو

 ني كّلخ قف ليقف اًهيح 0 ءارما ىبعو 0

 عم. + للة ثركعلا ميحرلم معجافولا يدش كنكلاعو

 عئالظلا ىف ىنخج ناك انعاجت ًاليعق اوكرت مكف كرتوني

 عباقتملا وغظلاو هللا رصنب اوزاف برش ثويل ةسكارش

 حنامملا برق ىف نيلصالا ىذب مركا نالصا مهيف عمت

 نأ ىلا هللا ةكرب ىلع اوراس مت هتونقل لباقي داكي ال اًيظع اًركسع ناكو

 كلملا ىلع نولسملا مهانال نيملسملا ىلا اولبقا انف بلاغلا وه هنا

 ىفف رجتو ةباغ ىيب اوناكو ةدحاو ةلج نيجسملا ىلع اولمحت !ًدادعتسا

 لي كلذ ىف ليقو «هللا الا مهددع ىصخحي ال ام مهنم لتقو

 عمت مك الو موي 9ع دل انرودصب ىدعلا قلن ىذلا نحت

 عقتنم تومي اهل انح امري مهيفقسن هع ستت .ىدعلا ترثاكت اذاو

 ' 81نامع رفاو. *(  ة1ناعع لماكب مس 9 8 اوريحتن م0101 13 6511,



 مهوم( |ع) )هوس

 اوذخاو برشهو رسكناف جرغلا بكآرم ىلع نيطسملا بكآرم تمطح

 المغع كلذ ىف ليقف < ينرفلا بكارم قم اًبكرم

 ةيسللل بالك اي كيل تا" ترهلا مكتاشف انه او: 2: نا

 بطعلا نوقوت ريذاعم متنا انبرضو لاتقلل متبق ال له

 برل نم تايداعلا بالكلا ىتشتخ 0مكنيعلو متنا اعيهج اوسخاف

 صربق بحاص صاوخ ىم ناكو لازغلا نيع جو ركسعلا ضعب نأ مث
 نوسللا اورصاح مت ةوكسف نوسللا دصاق وهو ةاناخدرز هعمو

 سصربق ةريرج نوصح مظعا وهو ةوكلم نا ىلا ةديدش ةرصاح

 الرعش ١ كلذ ىف ليقو «ىصححب ال اًتقلخ اولتقو هب نم اورساو

 فرشتملا انشيج نم مهعنهس مهنصحب اونظ مث اوذعتو اوغب

 ىف سيل وه اهب التق مهانفاف مهحبص دنع انشيج مهاجو اوتابف

 6! وعش ىنعملا ىف ضيا ليقو

 نومدقلم بويول 3 تو ىراوض كنسأ امم كبيجح<ب

 نوصل مث اهندم برختو  اًرهق فيسلا مهتاج ديبن

 ليقف ءاوداع مت ةريثك مئانغ اولكمو اهلشا اورساو نادلبلا اوبرخاو

 -- ذكر

 نيرفاكلا ىراصنلا 0 رسأاو لف ةكع ىنم انضرا انبلط

 7 مكاد مهفو 2 قرح لكب دالبلا بيرختو

 نيركعاص ةيديلك مهاندجو ىراوض ادسا مهضرا تكن الك

 موي ناك ىراسالاو متانغلا مهتبححو ةروصنملا لب ةعلق ىلا اوعلط اف

 3 8[نامو لماك. - " 81ناع ليوط. - (9 81نا16 فاو. - () ]1817© يفاو.



 هوم( |ز6٠2 )ءهههس

 ركاسعلا ىم نّيَع ىم لزنو ايظيخ ةرشع ثالتو لويشل مسب تالاج

 الاعب كتلذا ف از 17 لب ارط للم زيظنلا”ناكوأ اهيد كلتكتملا

 لدلخل ةئطيوردط ركل مذ لالصإل ىذ هللا مسا ىلع اوريس

 لال ةته4بقاهتئاف ا  ةوس لك لالج اوبتعجلاو

 ٌكشملا كبشي ريمالاو قشاق (“ شابرج ريمالا ءارمالا ىم اهب ناكو

 ضعب مهماّدقو ةلاّمدل تعلطف ةصوغاملا ىلا اولصو نا ىلا نيرئاس

 ا كلذ ىف ليقو « ةاشملا

 نيلسرملا ريخ راتختلا نع اج ام لشم ةّدسالا ىلعا ىلع

 ىيرخألا ةازغ ىم انالا 2 !ذيا هللا رصنب انرقُم

 هتنيدم ةنيدملاو ناطلسلا كوله انا لاقي ةداّصق هصوغاملا ريما لسراف

 ةعلقلا ىلع ةّيناطلسلا ةيارلا اوقّلعو نامالا ى لأسنو هتّيعر ةّيعرلاو

 شيب اذاو بكآرملا كنذكو راس ركسعلا نا مث ةروص اهل مداقت لسراو

 نالآ ةتالثو لاتخ فلا هفيح»و مهعم كلملا 7 خا نباو لبقا منرغلا

 بعرذلا ا هلبطفا + عضو! سلا نار اكول اهلا ناعم ةغلل حقو شام

 هعمو جنرغلا ىم اًريما اودجو زوجكلا سار ىلا اولصو اف اًربدم لوو

 ةعست مهيلا لبقا ةحالملا ىلا اولصو الو ةوكسف فشكلا اوءاج ةعاجب

 كلملا ئا نباو جنرفلا ىم لتاقم ىفلا نع فين اهب ةروقرقو ةبرغا

 دقو عولقلا ىار انِهف ةروك ذملا بكآرملا ءىجت رظتنم بره ىذلا

 ا" 3[نانع زجر. - 9 8 شايرش. »  انام يفاو . - () 8 ]ةتودع نص طاقصع

 <21 ليقا ©[ كلملا . و



 بهمهجهم( مز4 )ءهههس

 006 كلذ هيلي

 ريساك تيل:لكج دالبلا انضخ.. .انموع غم انهددن نم يذلا نك

 اا ا لا ااطّرفم نوكي كلم ى ريخ ال

 رساجتو 1 وذ ىلر دا>سبي مزاح وه ىم مهشلا كيلملا م

 نوسللا ىلع لصح ام هغلب امل صربق بحاص سوناج ىم ناك ام امأو

 ماشلاو رصم لحاوس ىلا ةّدعلاو لاجرلاب ىينوكتم ىيبارغ لسرا
 لحاس ىلا اولصو املك اوراصق ىيهسملا نم ةودجو ىم اوذخايل

 *ام هنم او حايل بلكأ رهن لاقي ناكم ىلا اوءاجن ةيسرح هيلع اودجو

 تعلط نا ىلا نوججسملا نكافن حا هب ناك نإ اورظنيل اًعفدم اوقلطاف

 ناطلسلا ىلا مهورضحاو ٌةعاجب مهنم اوكسف مهيلع اوقدو ّربلا جنرفلا

 2 كلذ ىف ليقف « نيحّرجت اهب نمو ةبرغالا تبره نا دعب
 عقانملا توم مس متوقس لاجر ىوس اودجي مل ءاملا برشل انوتا

 عئالطلاو قعمملا لها مءايار :اهلاجيم اوعجتلا داق, ةرولسي

 تأ عش ىنعملا ىف اًضيأ ليقو 3 : ا 5

 عددا ةذكلا ةدنيداتسللا يك 7 اكسب مرد اورد 3 كلاب

 عنتهمتيال مرغلا ورصمل ىطعي 2 هل اولوق مكناطلس ىلا اوحور

 تسو اًبارغ ةرشع عستو رميقارق سه ىو تلتكت ةرامعلا نا مت

 "1 )[1ن(مع لماك, - 3 ة1[ةارع ليوط. - 3 ة]1ناننع لماك.



 مههم( ملم )هههس

 !ديلقتو اًفيرشنت هيلا لسراو دما ةنيدمب ةرّرقو كلأذ ىلا هباجان ناطلسلا

 رئارملل بمجعا ىم اهناف ةّيصربقلا رئازجل اماو «ليوط كلذ ىف مالكلاو

 ىتبو ىيملسملا ىلع ىّدعت ناك كلملا تخت اهب ةّيسقفالا اهندم مظعاو

 ةبرغا ةعبرا ناطلسلا لسراف هتفصب ٍحكتف كلذ نع ةاهن ناطلسلا لسراف

 ىبجسملا عم صربق كلم ةدقعي امو رمالا ةقيقحن اوفشكيل' شيج اهب
 بحاص لسراف ناهتع نبا ىلا اياده اتوسوم اًبارغ لسرا ناطلسلا ناكو

 لاق ةسعبيرالا ةبرغالا تهجوت انف ةوذخاف ىيبارغ صربق
 )عش قضعب

 روض الل نوكي كش الب الهج ٌةّيخلاب اوقاو ءادعالا ىلا اوريس

 ٌرَقس ىف مهنم لوعقملا ريصتو اندونجو انفويسب مهديبنل

 سصربق ةريزج ىم قايلا سار ىلا اولصو نا ىلا.ةعبرالا ةيرغالا تراسف
 مت ةوقرحلاو هيف ام اودخ اف هب ىم برهف هيف بكرم اوددجوف

 لحاوسلا ىلاريستل ةزهجت ةبرغا ةثالت اودجوف نوسللا ىلا اولصو

 نوسللا ريما رهظف ًرضيا اهوقرحلو اهيف ام اوذخاف 3 نيذوتو

 كلذ 3 لاعحف هاوقرحاو أاوبهنو ةئيدملا اودخاو ةولنقو ةورسكف

 (5) ع :
 رعستن مهضعب

 انلاصن ميلا نم اًرارف اولوق 2 مهضراو نيرفاكلا رايد انلخد

 انلاجر فوخ لكلا :لويخ تلوق + الفلا ىق دسالا ةلوص مهيلع انلصو
 0 عع

 ىون ام مهن فلس ىرت فوسو مثريما تامو مشرايد انبرص دمسا

 ىلا اوداعف هترصاحت لوطت اًينعم نوسللا نصح اودجو مهنا مت

 ١" ا1نارنع لماكر, - (3 34 ه8 وراس 03 1[ةاتع ليوط , - ( 14 اًمتغم.
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 ىف هنود وه نكي اًرْخأتم اًماقم مهربكآ نوكيو تارودملاو لمانللو لماكلا

 لصحمت اهنا ليق تاقاطولا رخآ بصنت ناطلسلا ةرودم نا ىتح ةلزنملا

 نردشالا كلما! نان: تقفتا/ غلا داوتقلا اماو >ًالجب نيرئتعو6ثام ىلع

 لكاوا ىف ةّميدهلا ةكلطا ىلا شيج هتبحكو ىدعسلا ركب ريمالا لسرا

 اًدج ةعسّتم ةلكم قو ةفيرشلا ةعاطلا تحت :تراصو اهوحتفف, ةتنطلس

 ناف ةيركبلا رايدلا اماو + نسيرهست ةفاسمب ةّيرصملا رايدلا نع ةديعب

 نولالا ىّكقم ءارما هيلا لسرا ةروط ىدعت امل كولويارق نامتع ريمالا

 نا دعي اهتعلق ىم ليباه ةدلو اوكسمو هنم ءاهرلا ةنيدم اوعلتقا

 لب ةعلقب ًانوجسم ٌرمساو ةغيرشلا باوبالا ىلا ةورضحاو ركنلا ةوقاذا

 ةّقس ةنس ىف دّرج فرشالا كلملا فيرشلا ماقملا نا مث وت نا ىلا

 لصحتري ملو اًموي ىنيعبرا اهرصاحو دم] ةنيدم ىلا ةئاممامتو ىيتالتو .

 هتلر لاشو) كروكر د ناش ودا حان وهو اقزيق] 25121 اهنغ

 ىلكا خش «تكباوهو علان لاهو مدت بلا ك1 لترا "قامالا

 ةعينم ةعلق معو ترنبترخ ةنيدم اًضيأ علقتساو لحتر او كلذ لبقف

 فيرشلا مككلا ىلا هب ع كسم اًًصخ نا وهو ةبيجع ةنكن تقفتاو

 ىف ةهسفن ىرو برهو هلاكبي ركسعلا ىيب نم تلغفناف دمأ راصح ىلع

 كولويارقل قفا ةريسي ةّدم دعب مت ةنيدملا ىلا بذدحو ندم

 عطق روك ملا ردنكسا نا اهصّخخلم فسوب ارق نب ردنكسا عم ةعقو

 له تقي ةماعلا رايدخاب ايرشالا كلين مقا» لير فوز اك شار

 محارم ىلع ىتارقي لسراو هناكم كب اع ةدلو ررقتساو هليوز باب

 ةيسيلك ىف ةمقعت هيلعووتو ملاح فدرظنلا نوصل ةءااسمو نانا هلا

 ةهج نمركيرايدب ايكان ىوكي "" هثاي ةفيرشلا :تافجصلار ئف الأسو

 () 1 ىلا نركي نا ةفيرشلا ءارالا تضتقا نا هناب



 فصوو دركالاو ناكرتلا ءارماو مهخياشمو نابرعلا ءارمأ فصو ىف

 ةّينملا ةكلطاب كلذ ىف تقفتا رداونو ةغيرشلا تامملاو تيرادتلا

 © ةّيفرستالا مايالا ف تحف ىتلا ةّيصربقلا رئازإلو ةّيركبلا رايدلاو

 ةرثكتسم ةلججب ىلا بعشتتو ةددعتم ىهف مهلئابقو نابرعلا ءارما اما

 ىلع مالكلا مّدقت ءارمالا ىم ةعاجج ةرما تح نمو ريما مهل ةفئاط لك

 ناكرتلا ءارما كلذكو ةروصنملا شوي ل رظان ركذ ىف عبارلا بابلا ف كلذ

 ىنغي اهب كلذ ركذ تبجوا ةياكح ىف مهتعاجو داوكآلاو مهنعاجبو

 ديراجتلاف ةغيرشلا تامهملاو ديرادتلا اماو + باتكلا !ذهب اهتداعا

 ناك ءاوس ةاغبلا ىيبراحملا ىلا عونو تاوزغلا ىلا عون ىبعون ىلع مسفنت
 ىلع نونوكيف هشيج ىم ةرانخ ىم' ىئعي وأ هسفنب ناطلسلا كلذ ىف

 ىلا اوراص اذا مهنا ثيححب ةامرلا ةلاّجرلاو ةلاّيكل ىم دادعتساو قري

 لوطيي تاياكح كلذ ىف قغتاو لوصالاو عورغلا عم ةومزه لوذدلا ودعلا

 ىم ريغت ةسارحل ةرورض ترط اهلك ىهف ةغيرشلا تاميملا اماو + اهحرش

 بساني ام وا هظفح ىضنقي ام ظفح وا نارطالا ىم ءىشل وا روغتلا

 دادعتساو ةبها لكا ىلع روصنمأ لا شيخو ءارمالا ىم ةعاجب ىئعتف كلذ

 قريلاب ديرادتلا نال ديرادتلا ةقيرط نود كلذ ىف ةقيرطلا نوكيو



 مهو.( | )ةههسس

 مهقكثارطو تاوسؤهو تاورشعو تانيرشع اهبو ناناخبط اهو بالا

 اماو «ةداعلا ىلع ةلكمف فئاظولا بابرا اماو ءدغص ءارما لقم ةرمالا ىف

 ةلكمم ىلع مالكلا مدقتو بئان اهنم ةدحلاو لكلف لؤالا بابلا ىف اهركذ

 لجألف ملقاب ةنيدم وا اهدرغم ةلكمم ى له اًنالتخا اهيف ناو ةيطلم

 بحاص شاطنم لشم نايعالا كولملا ةيطلم ةبايذ ىلوتي اًيدق ناك

 قوقرب رهاظلا كلملا ىلا ةمدقت ةلهج ىف هلسراو هنجرب هللا ةلمغت

 ىّدقم ةلجب نموه نم ءالفألا ىم مهانركذ ام الخ باّودلا ىف. نشيلو

 نع فين اهبو تاناخيبط ءارما ةينامت اهبو ةيطلم بئان الإ نولالا

 شيج رظانو رس بتاك اهبو ٌيدنج فلا اهنم جرخ يدق ناكو ريبك

 مدكقملا عالقلاو ندملا باون ةّيقب اماو +ةداعلا ىلع فئاظو بابراو

 اهب ندمو ءىت اهب سيل ندمو بجاحو ةقلح دانجا اهب ندنم

 كلدب ام فصضصو اندرا ولو كلذ ريغو ةيسرحو نوباوبو ناجغو بيقنو

 (©©لؤالا انرصتخا انك ام هعيجبو



 بت.هوم( مسرع )هيع

 بيرقف فئاظولا بابرا اماو. «شيج رظانو رس بناك اهيفف نورشابملا

 ةّيردنكسلا هلكطا ةسداسلاو +د>نل كلاذككو سلبارط ىركذ امن
 نولالا ىّدقم نايعا ىم وهو لاقكلا عي نالخب ةباّبشلاب بكري اهلفاكو

 ةداسلا اماو اهرب بكاوملا ىف ةبيحع بيتارت هلو ةّيرصملا رايدلاب
 - لكل قدح رخالاو كلام مامالا بهذم ىلع ةثالث ةعبرا اهيف ةاضقلا

 ىف كس مهلجا وهو ٌسصاخ رظان اهيفف نورششابملا امأو « باود

 0 ,رض مّدقتملا نامزلا ىف ناك لاقي هنأ مذقتو (') :يناطلسلا لاومالا

 نيرشابم ةدعو شيج رظانو رس بتاك اهبو رانيد فلا 2 لك

 نتاناخبطلا ىم اًميدق ناك باتا بجاح اهبو تاهل ىلع نيدكتقم

 رحجلا دامو كوتمو :بسعتو ا! نيطتلل تالقو# السلا قاشو باح ةقالكو

 مهتذعو ىبنئاملا دانجا اهبو « مجركذ حرمت لوطي ام كلذ ريغو ماحو

 مهل اّيدنج ىيتالث لك امّدقم رشع انثا مهلو ايدينك نوتشسو, ةتاتعالت

 ةلكطا ةعباسلاو +ةلاطالا نوخ اهترصتخا ةريتك اهفاصواو مّدقم

 2« ةاهح لفاك ىم بيرق قرملا قف وهو نيدودعملا ىم اهلفاكو ةْيدفغصلا

 «باون -مهنم لكلو بهاذملا ةعبرا ىلع ةعبرا اهيفف ةاضقلا ةداسلا اماو

 ةتالقو ةعلقلا بكانو باكا بجاحو ريبك ريما اهيفف ءارمالا امأو

 تاوسججو تاورششعو تانيرشع اًريما نيرشع ىم بيرقو تاناخبط

 ةاج ةبيرض ىم اًبيرق ادق اوذاك اهدنجو اهفئاظو بابراو اهورمشابمو

 ةيلالللا يستمع ازيد ااسعلا قياغلاو سلم اهنا كالذي ىواظ نال نيفو

 اغبنطلا ريمالا اهب ناكو ركسعلا مدقم هقح ىف قلطي اهلفاكو هي وازغلا

 ةعبرا ىلع ةعبرا اهيفف ةاضقلا ةداسلا اماو «ةروهشملا كولملا ىم نامتعلا

 بجاحو ريبك ريما اهيفف ءارمالا امأو «باوذ مهنم لكلو نضاشجلا

 ا ترردما اهنا 6ع لأ ةانتأ لالذالالف يس بتاك اهيو.



 بتمهو.( رسل )ههه

 نولالا ىّدقمريما ةتس ادق اهب ناكو فولالا ىكقم ءارما ةثالثو

 بابراو باج ةسمجلو ميلاقالاب ةالوو رب فشاكو ىلوتمو بستحتو ةلود

 مدكقمو رج ىلوتمو رادنهبمو شيج بيقنو ةّيوايندو ةّينيد فئاظو

 ماشلا ءارما نم ىيشلتلا '! قحب ءارمالا ةمدخبو كلذ ريغو ةّيديرب

 امم كلذ ريغو ىدنج نالآ ةتس ادق اوناك ةقلتل دانجاو ةسوركلا

 هل لافكلا نايعا ىم اهلفاكو ةّيسلبارطلا ةكلطا ةعبارلاو + حرم لوطي

 لوطي ام ةهّبالو قئارطلا ىم هلو كولمم ةئاقس هتمدخ نوكي نا

 مهنم لكلو بهاذملا ةعبرا ىلع ةعبرا اهيف ةاضقلا ةداسلا اماو «هحرمت

 ريبك ريماو ولالا ىدقم ىم باكل بحاح اهيفغف ءارمالا امأو « باون

 بيرقو تاناخفبط ءارما ةرشعو فولالا امدقم ناريماو اًضيا مدغم

 امأو هرميذوو شيمج رظانو رس بتاك اهيف نورت ابملا امأو بلح ءارمأ

 دامو ىوتمو شيج بيقنو بستحو باح ةعبرا اهيفف فئاظولا بابرا

 3 اًنيذق اهلفاك ناو: ةيواملل ةكلطا  ةسمالو تالا ةعبرإ ىلا. ىالا هقالخ

 /نمانقبي هل هد ديا كلبلاو نوحنه] نالاذااو !نسلباوط#لاقافاو ندر اكووف ١ ةلالظفألا
 «باون مهنم لكآلو بهاذملا ةعبرا ىلع ةعبرا اهيغف ةاضقلا ةداسلا اماو

 امأو <« تاوسخجخو تاورشعو تانيرشع اًريما نيبرشع نع فعبيذ اهبو

 )ا 4 مكحب 1



 همجو.( |زمنإ“ )وهدم

 لفاكو مالا .لفاك الا رجالا قرولا ىف بتكي ال هّنال ةجدقلا ةدعاقلا
 ىم هكح ةّيرصللا رابدلاب ناطلس ناك هنا كلذ ىف ببسلاو كرآلا

 مكح قلطاو ةّيرصملا رايدلاب اناطلس ريبكلأ 5ذلو وهو لماكلا كلملا رّرقو

 اناطلس نرشالا كلملا وهو ىاثلا ةدلو رّرقو شيرعلا ىلا لدانجل ىم

 دادصوأ قاسفب كا لطيرعلا نب“ هنت ىلطأوكزكلاب اطل رصانلا كذملا

 تاباين كركلاو مآشلا تراص انف رجالا قرولا ىف رخالا بتاكي مهنم لك

 )00 8 نايس نان | ايف نالاو ةقلح دايسأو ءارمأ 33

 كباتأ الا اهالوقي ال كرألا ةباين تناكو ءكركأب ةرمأ هل نابرع ريماو

 كرا ةباين للون ىم ةلخج ىُمو ةريظن وه ىم وا ةروصنملا ركاسعلا

 تاوجل اعيتطلا ريقألاو طلب ردقألاو ""كيدق ريمالاو كتشي ريمألا

 تلاثلاو «:بهذ لاقثس .نآلا ةرشع ىم بيرق رهش لك ى اهلتشحتم

 هلو لاَقلككآ مظعا ىم اهلفاكو ةّيماشلا ةكلطا ىلت نالا قو ةّيبلخل ةكلملا

 اهب اميدحق ناكو اهاكذ  مكقنملا عالقلاو ندملا ىم انركذ ام ىلع ءالولا

 ند هر تدم رك وو هدف ع دولا قبرا هه ماخف باّوذ

 باون مهنم لكل بهاذملا ةعبرا ىلع ةعبرا اهيف ةاضقلا ةداسلا امأو

 ةروصنملا ةعلقلا بئانو باخلا بجاحو ريبكريما اهبو اهتالماععو ةكلطاب

 . : ١
 "284 ]01116 رونام ميمثناو.



 رشاعلا بابلا

 4م اهليصتنقاقأتام لع ىاها ىو ةيمالسالا ةقيرسلا كيداطا نشو 3

 لاغكا ىم كلذب ىمو ةّملامشلا دالبلاب ندملاب ام فصوو بيترتلا

 تيا كرد كارز نر ارو كالو اسما هدانا كساد

 ( دنلو

 ناطلشلا ىاج امنا ئح ةوظخ ةهبإ ىل ةاهلفاك ةيفاحلا ا عكلطا كرألا

 ام ىلع ءالولاو مكنل هلو ناطلسلا فرش ىم دافتسم هفرم ذا ةهتالا ىف

 باتا بجاحو ريبك ريمأ اهبو قشمد ىلا ةبوسنملا ندملا ىم مكقت

 ىم ريما نيرشعو نولالا ىذقم اًريما رشع ىنتا اهب اًيد>ق ناكو

 ةداسلا اماو ءتاوسمتلو تاورشعلا ىم اًريما ىيتسو تاناخبلطلا

 قشمدب باون مهنم لكل ةعبرالا بقاذلا ىم ةعبرا اهب ةاضقلا

 راداقساو شيج رظانو رس بتاك اهيغذ نورشابملا اماو ءاهتالماعمو

 فئكاظولا بابرا اماو ءكلذ ريغو ةلود رظانو ريزوو صاخ رظانو ةيلاعلا

 شيج بيقنو ةنيدملا ةالوو ملقا لكب ةالو ةّدعو نافشاك اهيفف

 ىمانغصو امم ةبيرق ةّيئاويدلاو ةّينيدلا فئاظولا بابراو را>نههمو
 باج ةعبسو ةروصنملا ةعلقلا بكان اهبو ةّيرصملا رايدلاب فئاظولا بابرا

 فلا رشع ىنثا اّيدق اوناكف دن اماو ء هحرمش لوطي امت كلذ ريعو

 ام فصن ءارمالا ةمدخجو نافلا اهلفاك ةمدختبو ةقةلدل ىم ىدنج

 ىلع اذه ةيكرلكلا ةكلطلا ةيناقلاو + ةّيرصملا رابدلاب ءارمالا ةمدخ
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 مجم( |زنلع ).ههس

 ةءالو عبس ةرما تن ىم ىلوي ئيرحلا هجولاب فشاكو َىابقلا هجولا

 فشاكو ةّيرصملا رابدلاب نولالا ىّدقم ىم اهو ئىرحبلا هجولا ملاقأب
 نآلاو «تانامنبظنلا' نم نوكيي ًقراتو. نيلمّدقملا .ىم نوكي قرات ةريجلاب
 ديعصلاب رخالاو موّيغلاب ممدحا ناسك ةثالث ىابقلا هجولاب نوكي امتر
 نافشاك يرحبلا هجولاب اضيا نوكي امّثرو ىلعالا ديعصلاب رخالاو ىندالا

 سيلو مهدانع لم ةريشكلا) تماو ةييوعلابارحالاو اهتهرعتلاب اهجنا
 عيضتو ميلاقالاب أ') ىاشكلا هلك ذافن مدع ريصب هناف قئارطلا ىم كلذ

 ةهّبالا ةياغ ىف اوناك مهناف 331: يلعب اوهاك اس هنو ضالاورفكهزلا» ىؤقسل

 ةليل لك 4 ٌئيرحبلاو نابقلا هجولا ناّشك ىم تحلو لك قّرغي ناك امّترو
 ءققبلاو"ناشللا' دح ال اًئاهم ضطقلا راص ّنالا ةءالولا اماؤر + ةقيلع ىلا
 لكذللا واط رايدحلا - ملافاب :ئفئاظولافايزا: ا ماود هللا ذافتسالا" نت" نولوعي
 تايامسعلل ةّيراداتساو ةاضق رابكآ ةارقو هندمب ةركذ مدقت ام ملقا

 ريغو كاردالا بابراو ءارغخو كّردتمو ةلوخو نو ثستو تارجانسم او
 فنص لك ىم اهجارخ كخُوي اهعيعج دالبلا نامزلا ميدق ناكو كلذ

 نازططفلالا اشو ف روكيرادو ةلوضلل ]مقسم لوف هوا ألا

 ةتسب ةنس لك ىف اهكردتم ىلع ةلوصغم اهينم ةدححاو لك ناو فيرشلا

 اهكردتم ىلع اتضيا ةلوصفف ةنّيعتملا ىرقلا اماو ءرانيد فلا ىيتالتو

 رشع ىنتاب ةنسلا ىف ةلوصغم ّىرق كلذ نودو رانيد غلا نيرشع وكب

 هتمدخب رانيد فلا ظاريق لك "كك يوي كل قو ىم مثو رانيد فلا

 ىم مظعا شيعب ىرقلا ذهب كردتم لكو كلذ ريغو رصقلا ال

 © قرشلا كولم ىم كلم

 "124 فضاكلار 2ك ذفنت ال قئارطلا ىم -..7.2- 27 4 613 6.



 عساتلا بابلا

 هيلا جاتح امو ةفاّرلو ريغتلو روسلل ةراهو بارتلا ناشك فصو ىف

 بابراو ةالولاو ناش فصوو هطوبشهو قيكلا ضمف لدنع دالبلا

 «9 ةّيرصملا رابدلا ملاقاب فئاظولا

 نولالا ىدكقم ءارمالا ىم م ةنس لك ىف نونّيعتيف بارتلا ناشك اما

 ةماقال بارتلا اهب نرجس ىتلا ىف فيرارتللو ةايملا نايرجل اهرفحي ةمولعم

 اهعطقنت الُثل روسبللل ظفح لينلا ضيف دنع دالبلا هيلا جانح ام اماو

 ام قّروصت ىلأ دالبلا جات لينلا طبه ىتمو اهدح دالبلا قوتست

 باحمال ةمزال ىهف ةيدلبلا روسبإل اماو ءعرزلا لبجال ةايملا ىم اهيلع

 اهترصتخا ةريقك اهفاصواو رجح اهيلع بارتلا فاشلل سيل الل معلا

 هلو كبقلا هجولا فشاك ةتالث ايدق اوناك ناشكلا اماو + ةلاطالا نوخ

 ملاقاب ةءالو عبس ةرما تحت ىم لويو لدانمل ىلا ةزيجل ىم ءالولا

 000 ىوقلا.
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 هجوم( |غ8 )وهيل

 ىلعو ةعلخو شيرو شكرز شوبنكو بهذ جرسب موجلم دودشم سرغب

 ةئام مآشلا لفات ريطلا رضحا ىم ىلعو ةيرردفأ ةثامب روكذملا ناّجقلا

 هآر امل ةفيرشلا ةاناخراكشلا رويط نم هنا نرع مأشلا لفاك ناكو ّيرولفا

 تاحرسلاو «ناطلسلا مسا هيلع شوقنملا بهذلا 7 حوللا ىم هلجرب

 بسني امو ةاناخراكشلا تالاو تيصلا ةفصو ةنّيعم نكاماب ةدّدعتم

 ميلاقا ىم مملقا لكب ةديدع ىهف شاوح.االا اماو ء+اهحرش لوطي اهيلا

 ىم نوداطصي نودايصو كابش ةذدع ىلع لشي شوح ةّيرصملا رايدلا

 3 اوبذج مهنا ”شاّيعلا ىداتتص ةعاهجب كح ءرويطلا نانصا عيجب

 اعارذ نورشعو ةئام اهلوط ةلماكلا ةكبشلاو ةطب ةئامنامت ةدحلاو ةبرض

 نايراج ناشوح شاوحالا ةلهب نمو اًرفن رشع ةتس اهبذج ٌيرصملاب

 راج اهنم شوح لك شاوحالا ةّيقبو ةغيرشلا ةاناخراكشلا ناويدب

 مهيلع ام نولمحي فئاظولا باحعا نولالا ىّدقم ىمريما ناويدب

 © ةلاطالا نوخ اهترصتخا ريثك شاوحالا فصوو «ديضلاو جاردلل ىم

 "1 8 وللا هلجوب - الإ (3 8 2من 4 هدصعأ نع 20.



 هوم( )»ا رهههسل

 غوصلاو قونرغلاو كركلا ىهف اهقوبسب لاشت ىتلا ةتسلا اماو « باقعلاو

 لوطي ١>لج ةدّدعتم نانصاف رويطلا ةّيقبو «زانعلاو رطيشلاو مزرملاو

 "1 عر ةنناودحي ععاق لهلو ةاناخيراكشلا ناويدي رجتزرخ اهاو اهحتع

 ةقلح صيخلو "ا ىلع رويطلا ىدريف ةصوصخ عضاوم ىلا لماكلا

 نب د رصانلا كلملا مايا ىف قفتا امم متفلا ردق ىلع ديصلا نوكيو

 ا طامعل يكمن "ارقص هانادماكشلاب ناك ةكرتلا مدامر تاير

 نيقتكلا نعي ناطلليلا ناسف ةباععلا ملم نيك في نو دلملا كلة نب

 ةدعقلا ىذ رشع سماخ ناك انجف رقصلا برهل اًيناتو ديصلا مدعل الو

 ةئشان ٌرسلا بتاك اهأرقف ةعلاطملا ىم هعم ام مّدقو ةدي ىلع ريطو دّدقم

 اهورضحلاو اهوكسف ةثما ىنب عماجب "كرك ىلع اضقنم اًريط اودجو

 اهزهجو هممو ىلا نّوجو هنم ريطلا ٌبغو يركا كولطا ذف

 ةسورحلا مأشلا لفاك ىلع ناطلسلا معناف ةغيرشلا ةاناخراكشلا ةمدخل

 () 4 لهدددع ةيرادنوح , 13 ةيرادنو اح, رادز اب «12160212161 >.

 امعمصد ةعولعس عدا اطعم" ععاعف 3 1 ةز0هاناع : حيصلاب فرعي هيفواع .
 4 ةيرادهطو 11320116: ةرداؤبو هيفواع (520) نمر ل'عوردغعع, ةحصق لماناع )9 1 0 : : 0

 رداسسعا لع ةمرحصع ةحعحطع لت معنذةم ('هرتامادع اهامل'عز حيص ]00101 داّيص.



 سجوم( | )وهيل

 فشاظولا نم: لبطصالاب قكلعتشي ام 'ةيقب ؛اماو .ءاهب امو .ةاناضكرلا

 مهلو رغن ةئامئامت اوناك ليف ةرقكتسم ةلجب يدق اوناك ''' ةّيقاجوالاف

 ” ةقروخالسلاو اًرغن رشع ةتس صان ةّققاجوا مهنمو تاشاب سور

 دلال 1 عبو سلا كا هامل يلع دلل 27 فلا و .ةايوبلا عاوسو

 رغن ةثامالت مهتذع ناك تارياسملا نوبكري نيذلا برعلاو ةّيرفنلاو

 قلعتي ىذلا ةناّكقلاو ّسانل ساوسو ساّوسلاو اًرغن نوثالث مهنم شامل

 لاغبلا ةّيراكمو رفن ةثئامتالث ايدق اضيا مهتع ناك نجقلا مهب

 «بعرش: لطي ان كت ريغوسلوتطا نوعاقسلاو ةيظايبلاو © هوراشتلاو

 ةاناخراكشلا غصو اماو هريبل روخن) ريما ءعبج كلذ ىلع ملكنملاو

 اس تالالا نم اهبو راكست ريما اهيلع ملكتملاو رويطلاب قلعتت ىتلا ىهف

 نأ سانلا دنع عئاشلاف حراوجلل رويطلا ءامسا ىيبنو هحرش لوطي

 ريما هثالرقنسلا وه.امتا ةقيقلمل قو باقعلا وه ام رويطلا .ناطلس

 عقل ةوهلجا ميل تيفو يلوا هاناكبق ىاعلمإ هعمل مع زووطلا

 ةّيهوللا ةكئبه ىلع نهاشلاو ةّيهوللا نود زابلاو هنود ةيفوللاو حراوجل
 اهمتسحا ىنيعون ىلع رقصلاو كلذ نود ا" ةّيفيضلاو قرف اههنيب نكل

 لكو جراوملل قدا مهف ٌىياطقلاو قشابلاو كلذ نود ةراقسلاو ّىديبللا

 اهنم اًنفنص رشع ةعبرا ىهف بجاولا رويط اماو «أ7 ىتناو ركذ ءالوه ىم

 ةينامتلف ءاهقابساب لمحت ةتسو ديصلا دنع اهقانعاب لمحت ةينامت

 مسنلاو جربو غلغللا زوالاو ةسيئالاو ”' ّئبخل زوالاو ىكاو مثلا ىف ىلوالا

 ٠ ]) ةيقاشولاف . ('6وأ 1ع 2201 طاتق*ع ةرممسر متع 0ع لات .

 قاحوا . 6١ 3 هرررعأ عع 220.

 رروكخارسلاو | يصلأو حا نر 2958 )و. ]50 000 فيلا 123
 روشحالس عدلان ع لع دسمصفمع , ءاعصت 0 8 ركذلا ىنم ىتنالاو ريكذ هل.

 1 للان معرعدمل منكت < ان( 0506 +. ( 4 تبخلو 8 ىخلا 011 ىخلا : 1©-

 " | ةيناوريسلاو: لأ ]261ةن) نايرس ا ا



 عموم( |مث ).هيمسب

 ّدمو ةمدقلو طسبلاو سنلآا مهيلع ةلوعو ىبشاّرف ةّدعو راتهم

 ناطلسلا باب ىلع قدت .ىتلا تاسوكلا ىم اهب: ةاناخبطلا اماو ءةطمسالا

 راتهم اهلو اًريغن نورشعو رومز ةعبراو لوهد لبط ةعبراو ًاله- نوعبرا

 ابا هنمرانلا قتنت ال نورعم وهف خيطملا اماو + ماذخ ةّدع اهبو

 ءفلطمإ نام اء مالا ماقتل نقع زككدتو عمنا" ةطيسالا ابك م

 ,ةتشراند «لغلغم زرا « ةّيكسم ءجابريز « ةّينامر «ةّيلجرفس « ةيطيخ

 ةّيوامسقا «ىينول كروب نشيش م ىنول نامر بح «ناولا ةتالث ساقلق

 ,ةيعاقف «ةقرعم « ةّيناروب «ةبوكسم «ةجداس ءةصتخ « ةّيسجرن « ةشمور
 ,ةّيتيربك «ةّيمرصح أ" ةدقرم «روكم «ةترفون «ةزمرح « ةّيمطرف
 ,ةّيناتسب «ىينول ةّيسيره «ةّيلوف «ةّينويله «ىبنول كسوبنس «ةّينوك
 ةعبس بنرك «ىينول ةيماب «ىنول ةّيعرق «ةّيخولم « ةّيفاحس « ةّينبل

 ,ةّيسابير «ةّيشمتسم «ةّيلفنرق «ةجزمم «ةقيولق « عّبسم كشك « ناولا

 ةيرا>قرمو خامط هلو ةبيجكلا تالالا ىم هبو «كلذ ريغو ءانشر

 ٌصاعمل لبطصا ءةدّدلعتم ىهف ةفيرشلا تالبطصالا اماو + نايبصو

 بكلخنتي قلنا ةروجلا لبطصاو اء ةفيرشلا بيكارملا هب (ىذلا كفيرشلا

 لويشلل هب عضوي ىدلا ناتسراهبلا لبطصاو «ةركلا بعلل اهنم
 ,ةيباتكا كيلاملل جركل لويخ هب ىذلا قول لبطصاو « ناعضلا

 "تفاضجلا لامع هب ىذلا خانملاو «ديربلا لبطصأو «لاغبلا لبطصأو

 كلذكو ةفيرشلا تالبطصالا ىلا ناضم وهف رفنلا لامك هب ىذلاو

 تالبطسالا ةلدجا نل وككتت"لايغلا لفظاطاو" قايشلاوا نكهلا" ينط

 فاصو مدقت دقورامتدلا لوطا عابسلا لبطصا كلذكو ''' ةغيرشلا

 (© ©مدتك لهصف | روق. لإ اذ 1 ةزوانأع : تاقازولا كلذكو.



 قالا كتابنا

 ىلع تالالا ىم اهب امو ةغيرشلا تالبطصالاو يطملاو تاتويبلا فصو ىف

 شاوحاالاو دكيصلاو تاحرسلاو ةاناخراكشلا بفصوو راصتخالا بستحم

 »2 كلذ ليصغت نأي ام ىلع

 اولكلوركسلاو ةيرشالا اهب عضوت ىلا ةاناكيرشلا ىهف,تاتوييلا اما

 اماو «ةّيرادبارش ةّدعو (رانهم اهلو كلذ هبنشا امو هكآوفلاو ريقاقعلاو

 اهيف لسغتو ةشقالاو ةغيرشلا سوبلملا اهب ىتلا ىهف ةاناخشطلا

 ةّدعو راتهم اهلو اهفصو حرش لوطي ةريثك تالا اهبو بايتلا

 تالا اهب عضوت ىتلا ىهف ةاناضكرلا اماو 7 ةّيناوتخرو ةّيرادتشط

 جانحت امم هاناخكرلاب م ةّدع نا ليق هيلا ةرورضلا وعدت امم ليخأ

 راتهم اهلو ناولالاو ءامسالا ةفلتخم ةعطق نالآ ةثالث هيلا ةرورضلا

 كيلامم ناهغو '” ةّيمالغارقو ةّيرادزمهمو ةّترادقجخسو ةرا د باكرو

 ةاناخ شارغلا اماو «ةركذ قالا لبطصالا تاقلعت نم عيمللو ناطغ ءابقنو

 اهلو كلذ هبمتا امو ليدانقلاو ةطمسالاو طسبلاو مخل اهب ىتلا ىهف

 () 4 ءا 8 راتهم مدانت' رتهمر 2 (0 8 ةيمالغارقو هيدرميموز 4ك هدضعا

 معرسوس ععطعلب م6056 >. ىو رمماك. 11 ؟ظدسحأ ممطقطا ءصعمأ ائعع

 (© ]نس مععون» تخير ؟120طاللع"» ةيرادزهممو ٠

 أ ناب.



 33( ل راهو

 عهباف ءالغ لصح هنا مت اهنمحه ضبقو ءارشالا ىلا اهلج ةلغ عيب دصق
 اهلو رانيد فلا ةئامتالث تناكف كلذ ةدئاف تبسحم ةلد ءارشالا ىم

 رّرحا ملو ٌبدرا نالآ ةسم لمحت اهنا ليق ةنومردلاب نرعت بكرم
 لّوحت ةريثك بكارم كلذكو اًدج ةريبك ىو اهيلا لالغلا لوح كلذ
 «© هفرص ىضتقي ام اهنم نرصيو ىيح لك ىف ءارهالا متفتو لالغلا



 بوجع.( نس ).ههس

 نالاو ةفيظو ةبحاص ى ىم اًمضيا نهيفو سانجالا عين ىم ةرثكتسم

 وهف ةفيرشلا ردالا مامز اماو +ةنّمعم تادادو حصارمو تانالب ةفيرشلا

 ةديب ةغيرشلا ردالا عيج قلعت نال اًمامز ىّمسو نراع بودا ىتاوط

 ةروصنملا ةعلقلاب ةّينانكلا ةدذكنعو نتاناخبطلا ءارما نايعا ىم وهو

 ةلجب مهف ةيشاوطلا اماو +ةهّتاو نأش هلو لاغشالا ذ نوفّرصتي
 نوقاّوس مسق ةّيناطلسلا كيلامملا مدغم مهلجا ماسقا ىلا نومسقنيو
 ناك ليق ةرانسلا باب ىلع مسقو هدا باوبالا ىلع مسقو قابطلاب

 ىيباوبلاك ةديدعف ةءانسلا ماذخ اماو + ىتاوط ةئاهتس ايدق مهتذع
 ٠ كلذ ريغو ىيئاقسو لاغشالا ىضاقتل صرم وش ىمو '/ ةّيشاك اودلو

 اهبو نئازخ ةّدع اهبو بئارغلا ىم ىهف ةفيرشلا ةنازنمل فصو اماو
 بشذ ىم ناواو كلذ نانصاو رشهاولو صوصفلاب ةولمم قيدانص ع

 بهذ صئاوحو شكرز زرطو شكرز شيبانكو بهذ جورسو ةضفو
 فنص لك ىمو ةّشفو بهذ ةسّيكم سايكاو عون لك ىم ةنسح ةعتمأو

 ىم اهب بئاجتلا ىم ةبيجج ىهف ةاناخ حالسلا امأو + اهب لصاح بلطي

 11010115 , عون لك ىم حالسلا تالآ عيد

 اماو ١ ةلاطالا نوخ اهترصتخا ودرب دحا مهنم لطبي
 عاوتاو راهبلاك فنص لك لصاح اهب قاسي ىتلا ىهف ةغيرشلا لصاودل
 هبشا امو ةذوللاو ديددلو باصقالاو باشخالاو فنص لك ىم ةعونتم

 بكا ىم ةبيجي ىهف ءارهالاو نوشلا اماو + هغصو لوطي امم كلذ
 نابتالاو باطحالاو لالغلا ىم لمعتسي ام اهب عضوي نوشلا نال ايندلا
 متفت ال ةعونقملا لالغلا ىم نزخي ام اهب عضوي ءارشالاو كلذ هبشا امو

 ىم لك نأ ىتح لالغلا عيب ىلع ربح نرشالا كاملا ناك ةرورضلا دنع الا

 0١ ن1 ا عز دماغ. ءا [نونبج . كةترت/. م [16 أ. 65.



 عباسلا ٍبابلا

 فصوو ةراتسلا ماّدخو ةيشاوطلاو اهمامزو ةفيرشلا ردالا فصو ىف

 37 هفورصمو هءلاضحامو كلذ

 ةداعلاو مهانكسب شتت ىتلا عايقلا فصو مّدقت ةغيرشلا ردالا اما

 ةوسنلا ىم دحا قح ىف قلطي ال عبرا نوكت تادناوشل نا ةميدقلا

 نهتاذ ىف ةجظع ةهبا نهلو ناطلسلا ةجوز تناك اذا الا دنوخ ظفل

 ةذع ىلا انجانحال نهتويب لمجتو نهنم لك سوبلم فصو اندرا ولو
 ضعب مايا ف توت تادنونلل ىدحا نا ةّيضقلا ةصالخو تادلج

 مايا ىف قفتاو رانيد فلا ةئاهتسو اقين ناكف اهدوجوم طبضف ىبطالسلا

 نع ًغين اوناكف نابلج دكنوخ ةلكاع طبض دصق هنا نرشالا كلملا

 ةفورعملا ىريللا ةعاقلا تبصن نا دنوتل ضعب نا ىكحو رفن ةئامعبس

 ىيخاشبو ةّصفو بهذ ىم نيعاوم اهتلهب ىم ناكف ديماوعلاب

 ىم كلذ ريغو بهذم عّصسرم تخنو ةضقفم توخنو ةعشرم ةشكرزم
 اماو ءليللاب يضت ةرهوج اهيلع بهذ ىم ةرانمو ةبيعكلا تالالا
 مسح اهل نهنم ةدحاو لك هّيّرس ىيعبرا اًيدق مهتذع ناكف ىرارسلا

 ةلهج نهف ةفيرشلا ردالاب ىتلا ىراوجل ةّمقب اماو « ةيشاوطو راوجو مدخو



 بمجوم( |م١ )وههسسل

 اهنمف كغص ىلا قشمد ىم ناك ام اماو « ةبحرلا ىلا مث لماوك ىلا :من

 بج ىلا مت نارعن ىلا مث ''' ةبنّيرالا ىلا مت سولقلا ىلا مث يربلا ىلا

 نيرح ىلا نولسيم ناخ ىلا اضيا قشمد نمو «>غص ىلا مت فسوي

 ىلا اديص ىمو» كبيلعب ىلا ىرخالاو !ديص ىلا اهادحا ناقيرط كانهو

 أروب ىلا قادبزلا ىمو ناديزلا ىلا قشمد ىم كبلعب قيرطو توريب

 رقا ىلا مت سد ىلا ةلوسغلا نف سلبارط قيرط اماو « كبلعب ىلا مث

 ئم. كرتآلا_قيئيرتط اماو « سلبارط ىلا مت ءاقرعلا ىلا مث ءارشعلا ىلا مت

 ىلا مت ضيبالا جربلا ىلا مت ةّيدربلا ىلا مت ةبينقلا ىلا اهنف قشمد

 ىلا مت بجوملا عطاق ىلا مت نايبد ىلا مت سبنق ىلا مث نابسح

 ىلا اهنف ةلماعملا رخآ ىلا بلح ىم ناك ام اماو « كركلآ ىلا مت ةرغصلا

 ىل اهنمو بات ىيبع ىلا مت راغلا تبب ىلا مك اردتسا ىلا مث ةقومسلا

 نوك ريد ىلا بات ىيع ىم مث ةّيناطلسب سيل درب ةثالث نيجسملا ةعلق

 ةعبس ةتراسيقلا ىلا انسهب ىمو انسهب ىلا مت نابرع ىلا مت انوق ىلا مث

 دّيوملا كلملا مايا ىلا ةدّدعتم دربلاب لويخل تناكو «ةّيناطلسب سيل درب

 © هتجرب هللا ةدمغت ىئدومهملا ريش رصنلا ىبا

 0 1 ةبنرا:



 ل 0-6

 ةذخالا ىو ىرخالا قيرطلاو ةّيردنكسالا رغث ىلا مث ةّيناكرتلا ىلا مت

 ةريزج ىلا ةروصنملا ليل ةعلق ىم ىو رجال قيرط ىّمستو رببلا ىلع
 ةنيدم ىلا مث كرابم ةيواز ىلا مث ةناّرطلا ىلا مث نادرو ىلا مث طقلا

 طايمد قيرط اماو « ةّيردنكسالا رغت ىلا مث ىقول ىلا مت روهنمد

 مث ناّمرلا نومثا ىلا مث ةنونيب ىلا اهركذ قالا ةّيدعسلا نم بعشتتف

 لبعإل ةعلق ىم ةذاخالا ةهبإل اماو ءطايمد رغت ىلا مت روكسراف ىلا

 ىلا مت بليطملا ىلا مث نعم ىلا مث ايطق ىلا مت ئارغلا ىلا مت ةروصنملا

 ىلا مت ىايرعلا ىلا مث ىضاقلا رُمب ىلا مث ةداّرولا ىلا مت ةداوسلا

 قيرطو « ةزغ ىلا مث ةقلسلا ىلا مت خر 4 د ةقعزلا ا مك ةبوزشل

 مت ريوزلا ىلا مت ابنج ىلا مت نوربح ىلا مث ما ىلا ةزغ ىم كرالا
 ةتالت كبوشلا ىلا كرك ئمو كرك ىلا مثرفخلل ىلا مت ةيفاصلا ىلا

 مث سارد تيب ىلا مت نينيج ىلا ةزغ ىم قشمد قيرط اماو «زكآرم
 ىلا مت ةمحمل ىلا مث نوقاق ىلا مت ةريطلا ىلا مت : اجوعلا ىلا مت 5 تال"

 ناسيب ىلا مت تولاج نيع ىلا مث نيعرز ىلا مث نيطح ىلا مت نينيج

 ىلا مت نيهصلاإ ىلا مث ءاملا 4 مت سفط ىلا مث دبرا ىلا مت

 0 ا 00 ىلا مت بغابغ

 ىلا مث قارتفالا ىلا مث ةفيطقلا ىلا مث ريصقلا ىلا اهنم ةريبلا قيرطف

 سلبارط ىلا قيرطلا بعشنتت مت ةلوسغلا ىلا مث رمال

 بعشتت مث صج ىلا مث نيسمس ىلا ةلوسغلا ىم مت اهركذ قيس

 ةاج ىلا مت نفسرلا ىلا صه ىم مث اهركذ قيس ربعج ىلا قيرطلا

 رامأ ىلا مت دىعبا ىلا مق ةرعملا ىلا مت سلبارج ىلا مث ىيمطل ىلا مت

 ىلا مت ةرب تيب ىلا مت بابلا ىلا مت بلح ىلا مت نيرسنق ىلا مث

 ىينرقلا ىلا مث عنصملا ىلا صحح ىم ربعج ىلا هّدوتت قيرطلاو « ةريبلا

 بقبق ىلا مث ةغندذسلا ىلإ مث دبرك ىلا مث رمدت ىلا مث ءاضيبلا ىلا مت



 .بههم( )ا زعل

 هركذت هديب ّىديرب ةلقن لك عم زهجيو ةلفن نوعبسو دحا ّربلا د
 لاجب ةسج ةلقن لكل دصرملاو هتارادمو هلجب ريبخ جالت هعمو

 ىلا قشمد ىمزكآرملاو هلضف مثدحلا نوكيل ةتسزكرم لك ى دصرملاو

 اهنم مث ىينيج ىلأ اهنم مت دبرا ىلا مت سفط ىلا اهنم مت ىيمهصلا

 رخآ وهو شيرعلا ىلا اهثم مت ةزغ ىلا اهنم من لل ىلا اهنم مت نوقاق ىلا

 نم مت حفص ىلع هتاف ينيج الخ ماشلا ةلكم ىلع هتماقا ترزق ام

 ىلا اهنم مت ايطق ىلا اهنم مث حيطملا ىلا اهنم مت ةداّرولا ىلا شيرعلا

 ىم لامجإلو ةروصنملا ةعلقلا ىلا اهنم مت سيبلب ىلا اهنم مث ةّيحلاصلا

 ىبوق ىلا ةهج تاهج عبرا ىم وهف ديربلا اماو + ةّيناطلسلا تاخانملا

 ىلا ةهجو طايمد رغت ىلا ةهجو ةّيردنكسالا رغت ىلا ةهجو ناوساو

 نا لاقي ءابعش بغشقت اهنلآ قرشلا ىم كلملا كح ةياهن تارغلا

 ىمتاهلاب عارذ نالا ةتالث ليملاو لايما ةتالث عرفلاو ناخضرف ديربلا

 دحاو لكر هظ تاريعش تس عبصالاو اعبصا نورشعو ةعبرا عارذلاو

 سوق ةهج امان ء لغب بنذ ىم تارعش تس ةريعشلاو ىرخالا نطب ىلا

 دئاقلا ةينم ىلا مت تشنرب ىلا ةروصنملا ليل ةعلق زكرم نف ناوساو

 ةينم ىلا مت انسولقا ىلا مت تورهد ىلا مث متايس ىلا مث انو ىلا مت

 مت ىهنملا ىلا مد فيرشلا طوريد ىلا مح ىينومتالا ىلا مت بيصخ نبأ

 مت نوسنلب ىلا مت ةغارملا ىلا مث امط ىلا مت طويسا ىلا مث طولغنم ىلا

 ناخ ىلا مت رجالا مولا ىلا مت وه ىلا مث ةنيلبلا ىلا مت ةجرج ىلا

 ليفقو ناوسأ ىلا مت اوديا ىلا م ةرجقلا ىلا مس نسوق ىلا مل ابنردلا

 دربب سيل ملقالا رخآ ىااهنمو باديع ىلا مت ناديرب هنا

 مسف ىيمسق ىلع ىهف ةّيردنكسالا رغت ىلا ىتلا ةهجإل اماو « ةّيئاطلس

 لبعمل ةعلق ىم ىرقلاب رمي رماعلا ىم قشي طسولا قيرطلا ىّمسي

 ةيرارحلا ىلا مث موحرملا ةلحم ىلا مث نونم ىلا مث بويلق ىلا ةروصنملا



 لا اذ ا

 اودرفا ىتح اوغلابو رصمب نوّيمطافلا ءافلخل هيلع ظفاحو لصوملا دالب

 ىف رهاظلا دبع نيدلا ىبكحغ لضافغلاو مامكل باسناب دكارجو اتاويد هل

 نيدلا روت هلقنو هب ىنتعا ىم لواو مئامحل مئامت هاّمس بانك كلذ

 كلذب لصحو ةئامسجو ىيتسو سه ةنس ىف هللا هجر ىكنز ديهشلا

 هدف واتس بعوهاولا هكر وبدلا تقتنع

 راجل عال رجسال»: نابل .طغلقا لشرق نيو بوق باوسلا ةوقلا لالي

 رغت ىلا ليل ةعلق ىم وه امو شحولا روهنمدو ايلعلا نونم نيزكرم

 لبن ةعلق ىم وه ام اماو « نامرلا نومتاو ديبع ىنب نيزكرم طايمد
 ةدارولا مث ايطق مث ةّيحلاصلا مت سيبلب لوالاف هنم بعشتيف نارغلا ىلا

 مث مالسلا هيلع ليلشل ىلاو سلبان ىلو فيرشلا سدقلا ىلاو ةزغ مث

 دفص ىلا مت ناسيب ىلا مث ىينيج ىلا ةرغ ىمو كركلأ مت ةيفاصلا

 كبلعب ىلا مت قشمد ىلا مث نيفصلا ىلا مث نيفط ىلا نينيج ىمو

 مث ناموت ناخ ىلا مت جيم هيف لا الع جدل 1١

 ىلا بلح ىم مث انسهب ىلاو مورلا ةعلق ىلاو ةريبلا ىلا مت بلح ىلا

 ىلاو !اديص ىلا قشمد ىمو ةبحرلا ىلا مثترمدت ىلا اهنم مث بقابق

 مامشل زكآرمو جاربالا ةذع ةذهف ءسمبارط ىلا مت ةلبرت ىلاو توريب

 ريصتل قازراو تابترمو جردتلل لاغباو ضاقفأب مادخو ةجارب اهلو

 ليدل ةعلق ىلا قشمد ىم ملثلا زكاآرم اماو + ةعاسم ةلصتم رابخالا

 هللا هة>ّمغت قوقرب رهاظلا كلملا ناطلسلا مايا ىف هليجت تدحل امم

 ئم ةضاخ رجلا ىاالا لخ ال كلذ لبق ناكو نعقلا ىلع هتجرب

 ىم لقني مث سورحملا طايمد رغت ىلا اديصو تورهب ىو ةّيماشلا روغتلا

 ليقني مث قالوب ىلا هب نوي مت لينلا رحب بكآرم ىلا ململا رحب بكارم
 ىف لاصحي .نالا وهو يرهص ىف نزختو ةفيرشلا ةاناخجرشلا. ىلا لاغبلا ىلع

 هتالقن ةدعو ىناثلا نيرشت رخآ ىلا ناريزح ىم هله بيترتو ٌربلا



 مجم( 114 )ء64---

 نووالق نب دم رصانلا كلملا مايا ف مهتّدع ناك ةكلطا ىف نوبّرقتملاو

 فرسثالا كلملا مايا ىف اوراص ىتح كلذ ىلع اودادزا مث اًيكّصاخ ىيعبرا

 ىم مهنمو ةغيظو بحاص وه ىم مهنمو هكا غلا وحن ىابسرب

 ةرشعو ةّيراداؤد ةرشع مهنم فئاظولا باححا امان + ةفيظو هل سيل

 ةعبراو ''! ةّيرادعماج بون سور ةغبسو ةّيرادنزاخ ةعبراو ياخ ةاقس

 كيلاحلا .ةّيقب اماو + كلذ ريغو ةّيرادقمتاب ةعبراو ٌّساخ ةّيرادحالس

 ىرادقد>نبلا سربيب رهاظلا كلملا مايا ىف مهتّدع ناك ليق ةّيئناطلسلا

 باكا ميهنم اولهم غلا رشع ةّلس قم بيرق هعهرب هللا دمعت

 ةاقسلا لثم ةلعج مهنم فئاظولا باححاف ةغيظو ريغب قابلاو فئاظو

 قهفوسيلتو ةّقويكنشاك لو ,اثا ةيراحتفللو ةقوادوبطلاو هّيزا داكالتسلا)

 ريطلا قاّوسو '' ةبراّدكلاو ةّيرادنكومللو ةّيديربلاو ٌيوشم ءارماو

 قرف ثالث عيمجلو ةفيظو ريغب مهتّيقبو كلذ ريغو ةّيباتكاو ةّيرادملو

 نوبوسنملا مثو ةيداطلسو رقتسملا ناطلسلا ىلا نوبوسنملا متو تاوارقشم

 ىيمذدقنلملا ءارمالا ىلا نوبوسنملا مهو ةّيفيسو ةمّدقنملا ىيطالسلا ىلا

 لاكش مس رسل دخان قولا ؟جاركطماب ارت ذل

 ىلا ناضم مهنم.فلا لك اًيدتج فلا نيرشعو ةعبرا اًنيدق مهتّدع

 بيقنو شاب مهل فلالا ئم ةئام لكو نولالا ىّددقم ءارمالا دحا

 ةبيغ ىف زكري ىم'مهنمو ةروصنملا ةعلقلاب زكري يرحب وه ىم مهنمو

 تاهيملا ف هّجوتي ىئم مهنمو ةرهاقلاو رصع ةنّيعم زكآرع ناطلسلا

 ىم: كلذ ىشنن اهب لاف جارجالاب ىا ىلا قئاطبلا ركآرم اماو.. ةقيرشلا

 (') ]) ةيرادعماج. 0101 معاونل) عماج 3 1 ةيرادقمجبلا , 10006 3ةطا56

 ممورتلمدانعج. 4 لمصصع ةيرادجج 0101 (!6 ةيرادقمتابلا كان مانتك طقاتأم

 ةيرادماج +( "طدصعكمم < , ددمأ نساوص ا[ 3 خ4 هغ ]8 رادمكو ةدائ5 لواناع مدان"

 داس ندع ممجلعصتعسا لجسم ]مع لفتح طصقعت راددتمك. ١)1( 061580 دنمك
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 ا هنا وجا

 فاك هوا الرو صمام ىومبلا نسال ااميناغلا ولعن ا فرق101/ كرر هلع و

 ٠بون سؤر ةرشعو باّيح ةعبسو ةبحعلا راداتساو ثلاثلا بجانلو

 ًبجاح نورشع ةرما ريغب اهيف ٌرقتسي ىم ىضنتقت ىتلا فئاظولا اماو

 ءارماو لزنم ريماو شال قاوسو ريطلا فشاكو مع ريماو ربط ريماو
 داشو نيواودلا دامتو شوك داشو رصقلا داشو ةرشع ةّيرادنج

 دامتو جرختسملا داشو سضاخل دامو بكارملا داشو قاوسالا دامو قاوسلا

 رصاعملا داشو سابحالا داشو رئامعلا داو ناتسراهبلا دامو :نوشلا

 تاونقل» داشو ةاناخ حالسلا داشو نفاقوالا اشو برضلا رد) داشو

 ىتلا ةدرفملا فئاظولا اماو + ةّيشاكدرز ةرشعو روخآ] ريما نوعبراو

 رادنمرملاو ة3ديربلا مذقم ةرما ريغب وا ةرماب اهيف نوكي ىم ىضتقت
 يول يفكاطإلل اوباما + قع محمر طرعالر .قوكلاا تاجترخ للدور

 رظانو فيرشلا لدمحملا رظانو برضلا رد رظانو ةغفيرشلا ةبسال رظان

 درفملا رظانو ناتسراهبلا رظانو رصمب ةبسخل رظان مامالاو ناقوالا

 رظانو لدعلا راد ىتفمو لاملا تسيب رظانو نارمشالا رظانو فيرشلا

 رظان مهو ضعبلا ركذ مدقت ةديدع ةّيناويدلا فئاظولاو + تاقيملا

 رظانو ةفيرشلا ةنازكل رظانو فيرشلا درفملا رظانو ةغيرشلا تالبطصالا

 مهف صيئتارقلا دانجالا اماو + كلذ ريغو تاهج رظانو ةأناخراكشلا

 لاققلا قازرالا باكا فيرشلا ناويدلاب نولصوملا ةرجقلا نوممدقلا

 مهتّدع ناك تاوسمتلل ءارما ةلينم ىف نونوكي ةرمالا ىلا نوفّيعتملا

 ةكسا ل موو 2101 ريئاقولا ىوتتسيإل ك6 لو هافو الا اماؤ رع هئاغل اجد

 فيرشلا لمحملا نوقوسيو هتاولخ ىف ناطلسلا نومزالي نيدلا مهف

 ةرمالل نونّيعتملاو ةفيرشلا تاّيمملا ف نوزهجو لاقكلا لماوكب نوفّيعتبو

 3 4 ملاعولا . ة[10غ اهله امهصفعلاا كن ةمدئوادع. [ءدا-نا6 ىلغلا ماما ام- لعق

 عاق 05 ٠
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 نفيئارفلا' داتجلالاو اهزيطفك ا نآب اذرفمو لقا قئاطولا ' بايرآ تفصو 4

 ةروصنملا شويملل رظانو فيرشلا ءاشنالا رظانو ريزولا بحاصلا امأ

 ةلودلا رظانو ةفيرشلا اول رظانو ةيلاعلا راداتسا ريماو ريشملاو

 اماو + ةاضقلا كلذكو مهفصو مدقت نورشابملاو نوعقوملاو ةغيرشلا

 مدقملا نولالا ىذقم ةلهج ىم اونوكي نأ اهبابرا ىضتقت ىتلا فئاظولا

 هيلي مث ريبكا ريمالا فصو مّدقت مهلزانم بسح ىلع مهركذن مركذ

 ريبكلا روخآ ريما مت ريبكلا راداود ريما مت سلجت ريما مث حالس ريما

 رادنزاخ ريما مت باّتلا بجاح ريما مث بونلا ةبون سأر ريما مت

 اهب نوكي نأ ىضتةقت ىتلا فئاظولا اماو + فيرشلا ٌجاَدْل ريما مت ريبكلا

 ةاناخجرشلا داش مهو مهلزانم ىلع ضيا مههكذنف تاناخبط ءارما

 ناقلا بجااخلو ىاثلا ةيون سارو ىاثلا روخ] ريماو ىاثلا راداودلاو

 رطناو زاقع ويلاونا““ ورك دلو 2 قتلا ا كوقلا "بكانز قابلا را دجراتلو

 تانيرشعلا ىئم اهب نوكي نا ىضتقت ىتلا فئاظولا اماو هرادنج

 ١ معوورر د. ععماتع لع طهتا]ءعوج ما تاع دلامنءةاتقو ةدتعونطع لع ةحماخ .
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 ب.عوم( || )ىههسل

 ريمالا نأ لبيق مظع نأش هل انيدق ناكو هنم ةّيرصملا رايدلا اولخت

 الد ةقاللك هعموج نالو ةئرصملا زايجلاب كانا نك ةكشاخل ابني

 وهو تقولا كلذ ىف اًريغص قوقرب رهاظلا كلملا ناكو كولمم ةثامسجعو
 ةعبرأ اميدق مهتّدكع ناكف فولالا ىدقم ءارمالا اماو + مهتلجج ىم

 فكاظو بابراو كولدمم ةئام هنمدخب مهنم دحاو لك اًريما نيرشعو

 ريما ىّمسي كلذ لجالف ةقلح ٌىدنج فلا ىلع مم وهو ةداعلا ىلع

 لشهد نالبطو ةاناخإبط لاجا ةينامت هباب ىلع قدتو فلا ىلع امّدقم ةئام

 كلذ ريظن كبانالاو ةكِجحتسملا رومزلاو لهدلاو ةرغنا ةعبراو نارسمزو

 هل سيل ىمو ةغيظو بحاص وه ىم نولالا ىّدقم ءارمالا فو ىيتّرم

 مهتدع ناكف تاناخلبطلا ءارما اماو + هباب ف كلذ نايب ناس ةغيظو

 هبابب قدن اًولمم نوعبرأ هتمدخج مهنم دحاو لك اًريما ىيعبرأ يدق

 اًيضيا مهنمو نارمزو نالبط نالا اماو نارهغنو ةاناكخبط لاجا ةتالت

 +اتضميا كلذ نايب قايس هل ةفيظو ال ىم مهنمو .ةغيظو بحاص وه ىم

 لك هتمدخحب اًريما نيرشع اًيدق مهتذع ناكف تانيرشعلا ءارما اماو

 دق مهتدع ناكف تاورشعلا ءارما امأو داكن نورشع مهنم دحاو

 ءارمأ اماو + كيلامم ةرشع مهضفم دحأو لك هتمدخجب اًريما ىسجخ

 ةسج مهنم دحلاو لك ةمدخب اًريمأ ىيتالث مهتدع ناكف تاوسمل

 «© هل ةفيظو ال ىمو ةغيظو دل ىم مهانركذ ىم عيجج ىو كيلام



 معو.( || )وههشس

 ىف لزانلا نوعاطلا لصف لبق ةركذ مدقملا شومحلاب ىتلا قابطلاب تيارو

 دالوا دالوا ىم اًرغن ىنيعبرا نع ديزي ام ةئانمامتو ىيتالثو ثالث ةنس

 رصنلا ابا نرشالا كلملا تيأر كلذ دعب مث نيغلاسلا نيطالسلا
 هنم كلذ ناكو. مهليبس لاح ىلا مهقلطا هتجرف هللا ةدّمغت ىابسرب

 الصف ناك هتافر روكذملا لصفلا ىف ةعاجب مهنم قوت كقو د مي

 نايعالا ضعب نأ ىتح رهشا ةعبرا وح ةّيرصملا رايدلاب رقسا اًيظع

 نم ةئامسجو اغلا رشع ىنثا وح ناكف موي لك ئكوتي ناك ام طبض

 دير ريغ ناطلسلا ناك اذا الآ نوكي ال "7 كلملا ماظن اماو + تاّلصملا

 تاقلعت ىف قّرصتلا ماظنلاو ةنطلسلاب ناطلسلا نم دهعب هنّيع دق نوكيو

 ىم ةريغ ىمزيما ةهّبا هلو ناطلسلا ةعجارمب نكل لاومالا الخ كلملا

 اًروفاك ىّمسي ٌيتاوط ىيطالسلا ضعب نامز ىف ناك هنأ ىكحيو ءءارمالا
 دهع كلملا ةانو تند امو كلملا هب قتوف دوسا ناكو ىديشخالا

 ا!دىهه هسفن ىف لاتو كاملا ماظن اًروفاك ئتاوطلا لعجو ةدلول ةناطلسلاب

 ةكب وحلو ماقاف ناطلسلا 75 مت اناطلس نوكي نا نكمي ال ىتاوطلا

 لوطت كلذ ىف ةّيضقلاو هعلخ روفاك دهتجاف ةنطلسلا ىف ةريسي

 بكان اماو + ةييرصملا رايدلاب اناطلس رقتسا اًروفاك نا اهتصالخو

 اهعيجب رومالاو ناطللسلا نع بوني اًميدق ناك ةفيرشلا ةنطلسلا

 ةهظع ةهتا هلو ناطلسلا نع اضوع صصقلا ىلع طعيو هب ةقوذعم

 دعب ميبتيأرو ٌقنامقعلا اغبنطلا ريمالا ةّيرصملا رابدلاب رقتسا ىم رخعأو

 الا دحا اهي ٌرقتسي ال ةرغاش نالا كو اًرواجت فيرشلا سدقلاب كلذ

 اماو +ةبيغ بئان ىّمسيو تانّئهملا نم]ّمهم ىلا ناطلسلا هّجوت اذا

 ال ىكبرلكب اًضيا ىّمسيو ريبكلا ريمالا وهف ةروصنملا ركاسعلا كباتأ

 (1) []) كلملا دب ملخننب ىذلا وهف.



 سماخل تالا

 ةغيرشلا ةخنطلسلا بئانو فيرشلا كلا ماظنو كولملا دالوأ فصو 38

 تاناكيطلاو نولالا ىدقم ءارمالاو ةروصنم لا ركآسعلا كباتاو

 دلوف ريما ظفل هيلع ىاطي ىم ىلا ناطلسلا ىم كولملا دالوا اما

 دايسالا مهل لاقي ةّيقبلاو فيرشلا ماقملا لجن هّقح ىف لاقي ناطلسلا

 ىتح سانلا مهنورهظي ال نامزلا ميدق ناكو مهنوري تالاللا مهلو

 تناكو بادالا مسه ذو طعس نا ةقيرطلا تناكو نينس عبس اوزواجسي

 ىقسي ةاقثلا نم صخت ىل ىكح « مهنع جر ال ةرمالاو ةنطلسلا

 ةنس ةئثام وحن هّدس ناك ةّينيسلل لها نايعا ىمراطيبلا ةكرب جعملا

 نآلاو كرما ككالوا نم وقم عينيا وك هبا هل حيد 7” هناك يقركلما

 بجاجح ناك بارغ نب نيدلا حالص ريمالا نا ليق لمريم مهبلاغ

 ةّيردنكسالا رغتب ةغيرشلا ةنطلسلا ةباين ّلوتو ةّيرصملا رايدلاب باتا

 ةدمغت ناعجتتلا ىم ناكو رثامي راثآ هلو ةنس ىيثالتو اًعبس اهب ماقأو

 تاناخالبطلا ىم ناك رادنج ريما نب مهربا نأ ليقو ءهمجرب هللا

 بلحب اًريبك اًريما ررقتسا مث ةروهشم ةياكح هلو ةيسورفلاب اًروهشم
 اذا هنا ةميدقلا ةداعلا ىمو اًريمأ ىنيعبرا موي ىف حبذ هنا لاقي ةسورحم ا

 ريما نايرط ةفاخم مهنجم ىم لب الف دالوا مدقتلل ناكو ناطلس ىلوت



 تسههم( ٠١) )هوس

 ناويدو «٠ نورمتابمو رظان هلو هحر_هتل لوطي ام تاماكحاالاو ةدرغملا

 ةّدعو رظان هلو ةاناخراكشلا تاقلعت عيججب طبضي ام وهف شاوحالا

 لاؤما هب عج نيواودلا لجلا ىم وهف ةريخذخلا ناويدو < نيرشابم

 عجنرملا ناويدو « نورشابمو رظان هلو ةددعتم تاهج ىم ةريخذلا

 بساع هيلا لصتملاو لصفنملا ةهج ىم نيرمتابملا رما عجتري ىذلا

 ناظلنيلا ىلا رما عجر بلاطم هل نوكي مل نمو هقحتسم ىلع مهنم لك

 نيعتي ام هب ىقوتسي ىدلا وهو ءافيتسالا ناويدو < نورشابمو رظان هلو

 ّمدق ناك ىدلا وهو ةاكزلا ناويدو « نورمثشابمو رظان هلو ةوافيتسا
 ل ل ف رسل اي يل ا يل

 اهنولآ اهترصتخا نيواود ةّدعو « ةلودلاب قلعتم نالا وهو نورمشابمو

 10 ةروهشم ريغ



 معوم( ١3) )هيد

 ريغو نيددرتملاو داشقلل كلذكو ةفيظو ىف ٌرقتسي ىم لكل كلذكو

 هرب هير عبليلا. تايناتوفلاو قيركلا كلملا راك اهليصلت ,١٠ ام لع

 فلا ةيبقالاو '! شرطلا لماوللأو ةرثقملا تاذيسلطالاو ضارعلا شكرزلا

 ةيبقالاو اهّلقا ىلا كلذ نود مت فصنو عارذ زرطلاب تاّيناتوغلاو

 هلو ةغيرشلا ةنازممل ناويدو < نيرشابم ةّدعو رظان هل ةدودعملا

 تارجاتسملا ناويدو « نورششابمو رظان هلو ةديدع اهتاهجو ةغيرشلا

 يل يي كا نك افيرسلا نا

 ىسسل ىبا ىضترملا ىنب ىلع 2 ةفرسم ترج ىايندل تلق
 ىنقلط تالثلاب مهوبا ةفطاطللا وكفصأ فيك لاقف

 ناكف رئامعلا نأويدو ,ءمليمنسمس لآ ىضمو نارسثالا رظان ىلأ اهعفدو

 ءايشالا ىم هبو رئامعلا بابراو ىيسدنهملاب قلعتي مظع طبصض هب ادق

 () 8 شاطلا. 3 الناس حرسنم .



 _-.( | زءهيسس

 لضص_دذمو عرفلا ىدراو ىم ةسوردغلا ةّير نكسالا رغت لضحتم

 ىم موسرلا تاهجو خراطبلا ىروبلا كمسلا عيبو راهبلا تاضئاقم

 ةيردنكسالا رغتب لامك نامضو ضايبلا رادو ةججارتلاو ةدةعتم سانا

 طايسمد رغت تاهج لضصحتمو روطلا ىلا ةّدج ىم دراولا راهبلا مسو

 , ةريحب نامضو سمخلل لّصحتمو بصقلا سايق اهتلهب ىم ةدّدعتم ىو

 كيش رغتو ةورتسنو سلربلا دالبو هّوف لضحتمو كلذ ريغو ةيواتمسلا

 ةددكعتم ىّرقو تارج ا تسمو تاياج تاهجو ىبقلا هجولاب عرفو

 ثيراوملا لّصحامو ةسورحملا رصمب مراكلا قدنفو تاعارزو بيلاودو
 اا" دآ تاهج لضحتمو ةّيرصملا رايدلاب سانلا نايعال :ةبوسنملا ةّيرشلل

 ردبب هيلع بجوي امم راهبلا مسو توريب عرف لضحتمو برضلا

 هلو ةججارتلاو ةلصانقلا مسو ءاسنل رسجو ا9ل ةيقعلا بّيوبو نينحو

 سافل ناويد مزلي ام اماو «ٌصاخ فنص لمعي نم لك ىلع ءالولا

 ةقرفتو ىحنالا يع ٌمهمو ةفيرشلا ديراجتلا !" قاري لك فيرشلا

 مهمو ةنّيعم بئارض ىضتقع كلملا ىلا بسني نمل ٌماعلاو سال اياحغلا
 ةبهذملا ةشقالا ىم ةفيرشلا ردالا ىواسك مهمو ةكئابلاو رطغلا يع

 ةفرفغتو ةّيناطلسلا كيلاطا ىواسكو هفصو حرش لوطي امم ةعؤنملا

 كلاما لافغكو ءارمالا كاوملاو ةاضقلا ةدانشلاو ةلو كلا ناكرال سوبلملا

 هيلعو انه اهترصتخا ةنّيعم بئارض ىضتقمب هب قيلي ام مهنم لكل

 هكاآوفلاو ىوالل لهسو كاردالا بابرال ةرّرقملا ررصلاو تابولطملا ةيفكت

 فافضا نم كولملا مسرب ايادهلا ةيفكتو ةفيرشلا ردالاو فيرنشلا اخ

 رطغلا ديع ىف فئاظولا بابرال ةفيرشلا فيراشتلا ةيفكتو ةعونتم

 (3 راد. © 3 قري. )106 ندرس هت انعم
 © ((6 لانا كانتا ]ال508 اماور هع 5© نأ ةلعمتاوصأ ءمرطعق, رماتم20(1ه5 ع

 انمسحع نمع لمص اع تق. 8. مال



 مهول( ١0) )ةههسل

 عانقمو ثاثا نع اًجراخ رانيد فلا ةئامسج نيع دقن هنم صلختساو

 كلذكو ةروهشم قوقرب رهاظلا كلملا عم دوحم نيدلا لاجج ةّيضق اماو

 كلملا مايا ف " يساجبلا نيدلا لاهبو بارغ نب نيدلا دعس ةّيضق
 ناويد وهف درفملا ناويد اماو + ةيراداتسالا ىم كلذ ريغو جرف رصانلا

 روكسراف اهتلجب ىم ةريثك نادلب هيراج ةديدع هنتاهجو ليلج

 رافيد فلا ىنيئثالت اهجارخ اًيدق ناك اهبنم دحاو لك ةلزنملاو

 نأ ليف رستالا عيشي. ال ىلقص نم طلسقزهشالك ةيرصتمقو

 دالبو دلي نيتسو ةثام نع فين درفملا ناويدب ةيراخل نادلبلا

 تاهحجرب رعبا ةويكحتم (تارخلا سما ةةلمو كال دوو قد ةاوكراد املا

 ضعب ىكحو , ةلمجخ ىنيكردتملاو نيداشلاو ةالولاو ناشكلا ىم موسرلا

 نم نش ىك دراقلا ناؤيد .ليشكما قاروا باسهل لع علطا فاه ةاتعلا

 اهتنفصو اهليصغت حرش لوطي ةدّدعتم تاهج ىم نانصاو لالغو نيع

 فين ىيعلا اما ةلجج اهركذن نكلو انه اهترصتخاو لصالا قتصم ق

 ةكامتلت ريعشر لوفو مق فانصا ةتالث لالغو رانيد فلا ةئامعبرا نع

 ناو دا لع نوما اماو ايم ملاح م ققادالف الار اهاؤوك در كال

 قيلعلاو كماول ىم ةيناطلسلا كيلاطا عيجب ةيفكت فيرشلا درغملا

 لعإ برم: وه زا كلذاؤيغو :تاتويبلا ةعاجتو اهساؤلو ةقيرقلا ل كألاو

 عيجب ىلع طكقملا وهف ةفيرشلا ٌساونمل رظان اماو +7 فيرشلا درغملا

 اهالعاو نيواودلا لجا نم ٌضاوخل ناويدو اهتاهجو ةفيرشلا شساوشل
 اهتلجب ىم ةديدع تاهج هلو اهالغاو ةعتمالا صخرا هيلع ضرعي

 ( 4 م( 8 ىساجيلا. 08 ]11[ ساحكلا ل (م6”7, 111, 15, 1890, م.

 لهمم الدوعتتإت. ( انك“ ©. [قحةتففعر [1126- (©» ]1 فلا فلا ةئامقلت.
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 2و ل د

 نسحا ىم ةررتقو هلدكو هعيجب كلذ بتر مت « لاّيخ فلا ىيتسو ةداس

 ىلا كلذ هبجعان ناطلسلا ىلع اهضرع مث ىئنختسن اهلهو نوكي ءىت

 ىم نوكي ام ةياغ ىف ةدنع راصو ةريتك تامعناب هيلع معناو ةياغلا

 مالك باوج اذنه لافو دصاقلا ةبحح سنلا ىدحا رهج مث برقلا

 ىلع هغقواو هاسرم ىلا دصاقلا لصو اًمطف كلذ ىلع ديزي ملو كلسرم

 ةرييج ]4 نم لافي ىاضو بسكن هياط فن يورد اياك تابع. ويرد

 كلذ ىمرقثكا نظن انك هل نولوقيف لصف لصف نع كلاما لاوحاب

 دالب ىلا ءاج امل هقحتسي ام هيلع كنلرمت اماو هيف ناك ام رصتخاف

 ىلع رد>دق ام كلذ عمو ريغص ناطلسلاو ةغلتخم ركاسعلا تناك لامثسلا

 « ةروصنم لا شوي ناويد فصو اندرا ولو « ةترصملا رايدلا ىلإ لوصولا

 لاغلكوو لالالالا «مامهتسلاو نوناقلا ىلع  ةروبخلا ةركاسع فصوو

 لبصح اذا .ةكلملا ق:نيدواجعلا نن.انهذق.ناكاربسلل' ماو مالكلا

 ةاضقو ىنينمٌوملا ريما رضحتسا هيف ةراشتسا ناطلسلا داراو متهم

 نوكيو مهكباتاو نولالا ىّذقم ءارمالاو ريزولا بحاصلاو ةاضقلا

 ادصاو ةعامجإل ريشتسي متريشلل ةدوصقم عيجب نقل دق ناطلسلا

 ام ضيا حكنيو للعي ريشملاو ةدنع ام كتي مهنم لكف دحاو دعب

 لوق ىلع اوتبشي نا ىلا تكآس ناطلسلاو اضيا هنوللعي مهو ةدنع

 دق ايم ظل لدكك اذا: ايطاويمتللا/ةعم نوكيف ديلع ةوووصتَيَو

 لييلعت هيف امب ٌمكت اذا كلملا ّناف كللل ةهّتا هيلع ةوّدرو اًرس ناطلسلا

 ريشملا ةدئان !ذهف للكل لص اونكس ناو هل اصقن نوكي هيلع ةودرو

 دالب عيجب ىف فّرصتلا هل ةيلاعلا راداتسا اماو هريبدتلاو ىأرلآ ف

 ضيا فرتصتلا هلو ةّيئناطلسلا كيلامما كماوجل ةدصرملا فيرشلا درغملا

 ةهظع ةهقا ةّيراداتسالا اجدق ناكو ةديدع قئارطب ملاقالا بلاغ ىف

 لاومالا ضئاف ىلع بسوحو ةّيلع ضبق ةّيراداتسالا ضعب نأ ىتح



 تعوم( ٠06 )وسل

 تينك مث «!''اتفلا نيّتس تناكف ةلاّثل ىم اهباون ةمدخج وه نمو

 ءافلا :نورشعو ةعبرا ريعن ونب مهو لضف لآب !دب ام لواغ نابرعلا لكابق

 برعو «نافلا ىلع لآ مت ءانفلا نورشعو ةعبرا هلاكب زاجل برع مت

 كورتم برعو « ناغلا ةريزكل برعو « ناغلا ملي برعو « ناغلا قارعلا

 فلا ىدهم ىنب برعو ةبقع ىنب برعو «فلا مرج برعو ء فلا

 برعو ءفلا دئاعلا برعو فلا مادج برعو فلا ارما لآ برعو

 باطق برعو فلا ليقق برعو فلا براحت برعو « فلا ةرازف
 يما لك ة نيمار فتك وبلطب ةووصللا ابدت وراق ىاباع ظلوا
 برعو « نالأ ةثالث اهتلجب ريدقتو لاّيخ ةدام نع فيني ام ىلع لهتشت

 تبتك مث ءاتغلا نورشعو ةعبرا مذقتملا نامزلا ىف اهتديرج ةراوش
 كيك ازا" كيدنع نبل لهفركو زانق لا وف لك نانا «ةنقاؤلا

 ةّيتازابلاو ول>كبو ةيرازوالاو ناضمر نباو رداغلد نباو زيسلقس ىباو

 ةييلانيالاو ولخا زوبو '"اولخا جواو ةّيكارالاو رالوكشعرملاو رالولاجزوبو

 ٌةريثك افرف نومسقني ءالؤهو '' ةّيلوجتقلاو ةيلو دنكلاو ةّيل>نبرشلو
 تبسح مك «لاّيخ فلا نونامتو فلا ةثام عيملل ةديرج لصاو

 نوثالثو ةسخ مهيلع رزقو امدقم نوثالثو ةسخح مهو نارشعلا ىدقم

 عيجحب بسح مث < صقنفي ىم مهنمو ديزي ىم مهنمو لاّيخ- فلا

 نع ديزي ام ادق مهتذع تءاجن نيمكقملا نم مهعم امو داركآلا

 ىم ٌيرصلاو َنَبَعلا .هجولاب دالبلا عيه بسح مت ءاتغلا نيرشع

 فلا نيثالثو ةثالث نع ديزت تناكف ركب رايد ىلا يا ىمو ةّيرصملا رايد
 ةصاخ ىرقلا لع بعك ام هج ثناكفا قلاتدلا ةيؤع 4 لع دكه:

 () 4! فلا ىيتسو 13 فلا نس. 0 ل'5] مصفعرا 6 عا, مما ءكطمعاتس
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 (» 8 ولكبطق كل لع ءعو ممسك اهععذب ]جه اننقمصقعتماتمم

 © ]1.156 ولغوا جوا. هت عضم ع.



 سهو( |ءزت )ةههيس

 ةركسع نا ربخاو ةيزجلاب هل موقي وا ةّيرصملا رايدلا فخا ىلع مزاع

 نالآ ةرشع هعم ناموت لكو ىيماوت ةّدع اهبو ىصحت ال ةرثكسم ةلج

 انناموت نيرشع.لباقي ام عجج اذا ناطلسلا دالب ركسع عيججب ناو سراف

 صقنلا نابي ال ةركسع نع اورغنا اذا امناموت نيرشعلاو هنيماوت ىم

 عيجتو ىنابلا اذه باوج نوكي ام لاقو كلذ ىم ناطلسلا رصف هيف

 لاق ىم مهنمو «هباوج كرت لاف ىم مهنم هتلود ءاشخاو هيأر بابرا

 لاق ىم مهنمو ءهلات امم مظعأ وه ام ٌىوقلا مالكلا ىم هلرهظن

 هعامس دنع هيدوي مالكب هبواجن لاق ىم مهنمو «بسنا ةارادملا

 رظان نامزلا كلذ ىف ناكو ءكلذ ريغ لاق ىم مهفمو « هيلع شّوشيو

 ةايحو ناطلسلا انالوم اي لاقف لوقعملاو ةفرعملا قف ريظن هل سيل شيج

 2 رج تيكير "كلك نت نل انإَو يك نك كركشم نسا

 تكسللا ىلع هيلا لسرتو ةروصنملا شويكلل ناويد ىم دكارج بتكت نأ

 شيج ىم كتارج تبتكف « هلاق ام ىلا ناطلسلا هباجاف باوج ريغ ىم

 اغلا نيرشعو ةعبرا اهتّكعو ةقلخل دانجا ءامساب ةّيرصملا رايدلا

 دانجلاو « نال) ةينامت ءارمالا كيلاممو نالآ ةرشع ةّيناطلسلا كيلاطاو

 اهب ءارمالاو اهلفاك كيلاممو اغلا رشع انتا ةسورملا قشمدب ةقلدل

 اهلنفاك كيلاممو نالآ ةنس ةسورعلا بلحب ةقلكلل دانجاو «نال) ةثالث

 نال ةعبرا ةسورحملا سلبارطب ةقلشلل دانجاو «ناغلا اهب ءارمالاو

 كيلاميو فلا دفصب ةقلتل دانجاو <فلا اهب ءارمالاو اهلفاك كيلاممو

 ءارمالاو اهلفاك كيلاممو ') ةّرغب ةقلخل دانجاو فلا اهب ءارمالاو اهلفاك

 امم ةّيرصملا رابدلاو ةّملامثسملا دالبلاب ندملا ةذع ترصحو ءشفلا اهب

 اهدانجا ىم ندملا ىام طبضو ةنيدم ىّدس بيرق اهركذ مّدقت

 7 طمعتم مطقصولتع لقصف 1ع طق. لل



 مهول( )رض )ههيسل

 لاقو شيرق باسنا اوناكو معطم نب ريبجو لفون نب ةمرخمو بلاط

 دبع لاقو ''! سانلا بتر نم ةوجعن ام اولاقف مهلزانم ىلع سانلا اوبتكآ

 هيلع هللا ناص هللا لوسر ترضح ىأ هنع هللا ىضر نوع نب نجرلا
 نم مكث مهبرحي ًادبف بلطملا ىنببو مشاه ىبب ادبي وعو سو

 ىهتنا مث اشيرق قوتسا ىتح نطب دعب اًءنطب شيرق لثابق ىم مهيلي

 ريبدتب ةياردلا لها عهتجا دقو «كلذ ىف درو ام رخآ ىلا راصنالا ىلا

 ةسارف ىم نا < كلاسملاو قرطلا حاضياب اهحالصال بصتنا ىمو « كلاما

 بطق هذان دن لاوحا ظفحو شيل روما طبض ةلودلا ةقايسو ةكلطا

 ملاصم ىف رظنلاو هب ءانتغالا نّيعتيف ءاهرارقتسا ببسو ءاهرادم

 ةلود ىف امّيس ال ءعسوا هلعو «عجبا هناويدو « عفرا هناش هتان هباتك

 ىلع اهشيج ةديرج تلد دق «نانكآلا ةعساو « نارطالا ةكيسف

 ,يداقسم طبضو « مهتاقبط ردق ىلع اهازانم بيترت ىلا جانحتف « نالالا

 ةدشه مظعمو « مهتاقواو مهددم ىدابم ةياعرو « مهتاقفنو مهتاعاطقأ

 عيصج ةرادم ىذلا هيلا راشملا ةروصنملا شوي رظانب ةقوذعم رومالا

 ةروضصتنلا نوزيللا ناوكك ورم ميلا دخل قلم دبصلا لص لع كلك فل

 ام عيصج هب ٌىرصملا شيب ناويدب فرعي مسق ء نيمسق ىلع مسقني
 نرعي مسقو « لدانلل ىلاو تارغلا ىم جا ىم ةّيرصملا رايدلا ىلا بصني

 تارغنلا ىم لامثشسلا ضرا ىلا بصني ام عيجج هب ّيأشلا شيل ناويدب
 ,قتنادا نتعب يناوبحللا,ا نوم طغت منا مس مورا لارهشا

 داركآو برعو ناكرتو ةّيرحبو ةقلح دانجا ماسقا ىلع مسقنت شويلو
 ىيطالسلا ضعب 55 ىف ةّيرصملا رابدلا ىلا لصو هنا ىكح + كلذ ريغو

 هنا هيف ربخي باتك هعمو قرشلا كولم مظعا '" ىبقلابارق ىم دصاق

 7 4 مهببتر نم ةرجعت ام مهلزانم ىلع . . .. (9' 4 لق لابارق.



 ا ا

 مسالا مت ةذلاو مت ةوخا الخل ةريغب حعي ال راموطلا ٍمحلقب ناطلسلا

 لها دنع ىّمستو بتكي صصقلا ىلعو ىلما هللا ريشانملا ىلع بتكيو

 الف كولملا اهريغو ةيناوخالا ةمالع اماو «بارغ لجر ةّيرصملا رايدلا

 نالف كولمللا مث لّبقي تحن اهني دك هك لقفي تنحل اكَج ريع

 مث باتآلا رخآب مثرطسا ةسع دعب مت هللا رزعا تح ثلثلا ملقب

 ضيا ةلمسبلا تحت راموطلا مقب مث ةمالعلا تيب ىف ةلمسبلا تحن

 مق ًةضاخ مسالا مت نالف ةدلاو مث نالف ةوخا مت نالف كولا

 اذه ناراذتعالا مكقت دقو ءاشنالا فصو ىم ةذبن ةذهف دعي

 ةانزكد+انل' طع“ عادم الو نق 'ليوطتلا كتلك جل نمل بانل

 ةعيابملا اماو ء هعيجب كلذ مهغب فيرشلا ءاشنالا ناويدب ةربخ هل ىمو

 ءالوش ىم لكف ندهلاو نفدلاو تانامالاو علشلو فلدمل سدو سغلاو

 ثعضو دقو فيرشلا ءاشنالا بانك اههيغي اهتاذب ةغصو مكح هل

 قم هتاف ةزوصنملا شونيسلل رظان اماو + لصالا قئصم ق انضيا كلذ

 مالسالا قف نيواودلا نقد ىم لونا نأ لاقي ةّيمالسالا كلاطاب نيدو حعملا

 لزنو ءراهظتسالا ديب لاوحالا طاحاو ءراشتنالا نع رومالا طبضو

 ءارقللاو ءاطعلا ىم ةررتق ام لعجو ءرادقالا بتارم ىلع قارزالا بابرا

 ان هتاف هنع هللا ىضر باطل نب رع ىينموملا ريما ءرادقمب انفصتم

 ترقكو « هراثآ ترهظو « ةراطقا تّدقماو مالسالا ةطخ تعسّا

 تاهج ىم «لاومالا لوج نينمؤوملا ريما ىلع درت تراصو « ةراصنا

 ءطبغالاو عفنالاو ءطوحالا وه ا ةدعي ىم رواش ءلاّمعلاو ةالولا

 ىف لدبو روشلا ىم ةدنع ام لاق مهنع هللا ىضر ةباحعلا ىم لكف

 تتنك نأ "نوفبؤملا زكا اي"ةللولا' ني“ ىتاك لا ىتحن ةَدهَ عكانلا

 تنا نودف اًدونج اودنبجو نيواود اونّود دق ماشلا كولم تير

 كك ىنب لع ى دتساو هع هللأ ىضر رك ردابف !ًدونج دنجو ًناويد



 ساء( )٠١ )ءههمسم

 امو ىلاعلا سلجتلا اهانداو ىلاعلا ماقملا اهلجا ةديدع تالسارملا بترو
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 بانك مت ميركلأ بانل - ٍ ىلاعلا رقملا 2-2 ميركلا ٌرقملا اهلجإاو 5 لب لع

 لجالا ريمالا سلجم مت ىاسلا سلجتلا مت ىلاعلا سلجلا مت ىلاعلا

 لجالا ردصلا مث ملاصلا زيشلا وا لاج-الا ةجاونلل وأ لاجالا ىضاقلا وا

 ءايبو د سستحو فيشسو مظعتلاو ءاعدلاب اًضيأ تايهتاكملا 5دف تواغتتو

 ركذ اهلجا ةديدع ماسقا ىلع ضيا مسقنت تاّيناوخالا اماو كلذ

 ةرهشلاو ةينللاو بقللا ركذ مث نالغلا نالف ةعلاطم فيرعتلاو ةينللأو

 ىو دخلا مث ءاعدلاب ا ليقي دعبو مدقت ا” فيرعتلاو ءاعدلاو

 لِقيو مّدقت اك فيرعتلاو ةعلاطملا طسوب ءاعدلاو ةرهشلاو ةينللآو

 ضرالا لبقيو ةعلاطمب ةيلاعلا باوبالا مث قاوشالا ثبو ءاعدلا ةرثكو

 مت ميركل ٌرقملا مت ضيا عونلا اذه ىم كيلا مت غلاب ديجتو لّبَقيِب

 مث ىاسلا سلجلا مث ىلاعلا سلجلا مت ىلاعلا بانل مت ميرللا بانعإل

 ءاعدلا ةرقكب بترلا ىف تواغت هعيعج كلذ ىو مسر مت لجالا ردصلا

 نوناقلاو ةكحملا عاضوالا ىلع هتان هليدبت الو ةريغت نكمي الف ءاشنالا

 نع جورخل ىف غلابي الو ىنعملا براقي نا ثيحب اهيف ةمتسحلاب ساب

 () 8 هردعأ ىلاعلا رمل



 سمج( 62) ٠٠١)

 ذأ ةارعلاب هقككي فيكف "كرتلاب هيلع علطا اذا سلا مكي مل نم نا

 ىم اًناسل ّرسلا متاك ظفح الك هتاف يأر ىلع اماو لوقلا اذه لئاف ظيلغت

 ىيعقوم هلع فيرشلا ءاشتالا نآأويدبدو 1 1و 5 يطب ناك نمسسالا

 هنا ليق بتارم اًضيا مهلو جردلا ىقوم نوّمسي مسقو ءىت نم ىلعأ
 ىم نوللطبي ذل اعقوم ئيعيرأ نفع تين ءاشنألا ناويدكي ا0ع3ق ناك

 اهنم 2 عاونأ ىلع 2و مهلصحتم ةرثكآ اهنم نورجغي دلو ةبانكلأ

 ىيبملا بولسالاو ضاولا جنملا ىلع ىيطالسلاو ءاغلخلل ةررقملا دوهعلا

 ىم مهنم لكب قيلي امب دقعلاو لكل لها ةاضقلا ةاضقل ديلاقتلاو

 ةغيرشلا كلامملا لاقكو دصقلا مظعم ىلع ىيلادلا ماتخلو علطملا ةعارب

 تاعاطقالا ريمشتانمو ةفيفعلا ىديالاو ةحضوملا مالقالا ىلوا ةغيرشلا

 نمل ضواغتلاو دالبلا ةياهو نيدلا ةرصنل نيدّبوملا دانجالاو ءارمالل

 ىحصانلا بابرال عيقاوتلاو متركذ فصو لوطي امي مهيلع دمهعي

 ةفيرشلا عيقاوتلاو فداح لك ىيعدارلاو مولظم لك ىيفصنملا فئاظولاو

 تاعّترملاو تاهتاعملاو قاوششالا ركذو جتاودكل بلط ىلع ةلهتشملا تاهتاكملاو
 ام كلذ ريغو تاقلطملاو هلماو لاوس جار لك ةغلبملا ةلقمالاو قازرالاب

 هتلعج نولآ انه ترصتخاو لصالا كلاسملا لجبا اهل يشنملا كلسي

 ةبوتكملا ىت تابتاكملاف عاونا ىلع ىهف تابتاكملاو تالسارملا اماو « اًرصننخم

 هك يسرا ريمألا لأ 0190 51 ا ل اا 0



 - ونا ننل مع

 مدقق تناك ةناطلسلاب ةقلعتملا ةبانكلا بتارمو هنع اهل ىنغ الو هنم

 بانك اماو لاومالا ةياتكو. شيل ةباتكو ءاشدا هاك ذلك

 ىف اهل رشابملا اهبحاصو ةلكمملا تعاوقو كلملا تامّوقم ىم ىهف ءاشنالا

 ماهتشهأ 3 مكاق « نآوعالاو داضعالا ربكآ ىم دو للعم « ناطلسلا خام للخح

 نابقخالا ايافخ ةيدل عملا نارسالا لع علطملا هنإن م ناسنالا نب

 تايآ ةفريعم هقعارب طورش ىمو ء«رارضالاو عفنلا ىتديرط ىف هب عفتنملا

 مهفو ءاهلول حم هنكو ةيوبنلا ثيداحالا معو ءاهلوزن با4مسأو نآرقلا

 لاثمالاو مكمل ىم علضتلاو ءاهليواقاو اهليعافا ف ىيلؤالا كولملا ريس

 ءاهليصافتو اهلمجب برعلا عئاقو ىلع علطتلاو ءاهليصأتو اهعيرفتب

 رما اذاف <" ةعانصلا ةذه لها ىلع قريو «ةعاربلاو ةغالبلا مامز كلمي

 علطم لعجو ءهيناعم جراو هظافلا جمفأ هل ريخ بانكي ناطلسلا

 « ىرخأ بنطميو ذا « كيف عدوملا صارغلاب اًرعشم هناعد

 ره رما م نأ ىح +٠ ىرحأو ةب قّملا وه ام ماقم لك ىف لمعتسيو

 ةجاحل ةيانعا هب هل لجل اباتك دلاع ضعب لا تكي نا كن ا45 سل ا

 بتكف هقح ىف غلابو تعطتسا ام زجوا لاقو هيلا بونكملا دنع لجرلل

 ةنغنمص عقو هيلع فقو امجف « مالسلاو 1 ةيانعلاو ةقتلا ة عبيضي

 ءاشنالا ناوي دب ةريك دل ىم تييارو + كيبز ةرهتم ةراثلا ليلا ن1

 رسلا مداك انلوق ىفاني اذهو "كرنلا ظفللاب حكت اذا كلاملا دصاقم ضعب

 ا" 8 ىلا لها مث ىلع همدقب قريو.

/ْ 



 هوم( 18 )هههسل

 راقبالا ةفولعو رومعملا لالا تيب ىلع ةيترملا تاقدصلا نرصو تانويبلا

 مايا ىف ناك كلذ ريغو ةفيرشلا تالبطصالل' سبردلاو نابتالا. لجو

 ةانركذ ام عيجج نع رهش لك ىف ةلودلا نورصم قوقرب رهاظلا كلملا
 اوراكل “ريلي قع : كلذ قمالاهأق قالا انياؤ/ار ابار .تغلا بسخ»: ةردغو

 ةفيرشلا ةلودلا ىرشابم ةدع ناك هنا ليق نورشابمو رظان ةفيرشلا

 ةدي تحتو مكقم اهبو رشابم ةئاممالث نع فين مّدقملا نامزلا ىف

 دامو نيواود داشو بجاح اهلو ةرقكتسم ةله:.ناوعاو لسر

 هيناتا فخ ؟كرشعتتلا كاطل لوز حلا“ قط شعلا اني ع غجطو» اف درا ر للود جواختديفلا
 ةلودلا فيراعت عفر نا قيلاعتل ضعب ىف أر :ةماخق اقخلا» ضن كل

 ىم بيرق تناكف راهنلا ةيرصع دنع ةرهاقلاو رصم نع ءارزولا ضعبل
 نأ كال "نا «قلظا» نال ماو .ةيديحلا ياخ ق1 ىفزويلاقعمل الآ ةيلج

 «8رانيد ةئامسج- ةروكذملا تاهل فيراعت عفرت

 ضال و درفملاو: صيبللو ءاشتإلا لثم ةياتكو ناويدب لكن قلجتب امو
521007 

 هقح ىف قلطي ّرسلا متاكو ٌرسلا بتاك وهف فيرشلا ءاشنالا رظان اما

 ةلكمم لكب نال فيرشلا ءاشنالا نيواود رظانو:فيرشلا ءاشنالا رظان

 هيسماو“طفوركم١ تنلو تزعل اهفملا مجود لازأ١ قا لهيقوهاطما لاؤيد

 دبا مجوامسا 4 نب ناندع دتع ًالوزن اوناك مسط ىم صاخلا ةنأس

 ًانرحا اوددجو نا اللف ءتسرنقو «صفعسو « نّملكو « طخ و «زّوشو

 قا ىم لوا نا ىوزو «قةاور اهوستسو اهب اهوندل مهئتامسا نع ةككراش

 ترشتنا مث سمت دبع نب ةّيمأ نب نايفس ةّيبرعلا ةباتكب ةكم لعا

 ةلكمملل كب الو دعسم نوعو نيعم ىضع بتاكلاو + كلذ ريغ ليقو



 ممعوم( كا ]).مهوه.

 بيصيل دوهجلا لب هيلعف «ةريقنو هليتفو «ةريقحو هليلجو

 نويع ريبدنتلا ىم سجيف هئارا ءاونا بوصيو همه ماهسب باوصلا

 هفئاظوب مايقلل لهانملا ناك ءاليلج هسفن ىف بصنملا اذه ناك انو همبد

 هترشابم تاغص ىف اوركذ ءامظعلا ءالضف .ىم نيمّدقتملا نأ ءًاليلق

 اكن قدما ىناضمالا ىيضرازولا تنام تال نيل او ىالطا

 ىنأ لاقف هل داتريل ريزو رايقخا ىف نومأملا ةيتكام اهصعللو + اليغت

 ةماقتساو, هقئالخت ىف ةفع 15 ريك لاصخل اعماج الجر “ىرومال تسلا

 نا براجتلا هتككحاو عئاتولا هتكتحو بادالا هتبّده دق هقئارط ىف

 هقطن ءاهيف ضهن رومالا تايم كلق ناو اهب ماق رارسالا ىلع سمتوا

 ءءارمالا ةلوص هل ءةمعلا هينغتو « ةظعلا هيفكتو ءحكل هكسنو ءمعلا

 ءركش هيلا نسحا نا ءءاهقفلا مهفو «ءالعلا عضاوتو ءءاكللل ةواتأو

 قرتسي دغ نامرحج هموي نم اًبيصن عيبي ال ءربص ةءاسالاب ىلقبا ناو

 ةفييرشلا ةلودلا امو نابي. قسحو ءةباسل ةرلح لاحرلا تاذ

 تاهج اهلو .:ليلقو ريثك ىم لاومالا عمجت اهب ءليلج ناويد ىهف

 رصم ىلا ةدراولا عئاضبلا بجومو ةرومعملا ايطق اهنم ةديدع

 لاملا تيب لّصحامو ٌساخ فنص اهيف نكي مل ام اًرثو ارب ةرهاقلاو
 ةنومضملا ةرهاقلاو رصم تاهجو ةّيرشتلل ثيراوملا تاهج ىم رومعملا
 طولقنم تاهجو ةناّرطلا تاهجو اهليصغت حرش لوطي امم ةلولحلاو

 ريغ لضحتمو تايالو موسرو تارجاتسمو تاياجو تاعاطقا دالبو

 اهيلع عرزي قاوسلا بالودو ساقلقلاو بصقلا ةحاسمو ملاقأ ةدنع 3

 ةلجب نورصم ةفيرشلا ةلودلا ىلعو كلذ ريغو ةديدع نانصا

 نيددرتملاو داصقلا ةفولعو فيرشلا سال قيلع ةيفكت لغم ةرتكتسم

 محل بترم نرصو ةنطلسلا رئاه ةيفكتو فيرشلا ضانمل ةطمساو

 ةيغكتو بترم,هل .ىم لك كلذكو مهتيارجو ةيئاطلسلا كيلامملا
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 هوم( و زءههس

 ءارلاب ظفلني نأ هدي دل غتلا ناكو ريزو ءاغلشل ضعبل ناك هنأ ىكحو

 تعضهجلا ىتح هترازو ةدم ةغفيلكمل هب رعشي ملو هبيع دحال رهظي

 ةباتكبي ةغيلل ةرما نا ىلا اودهتعلاو كلذب ةفيلخل اوفّرعو داش

 ًالودج نولدجي ءاكفلاب ءالكولا ًارقف ةارقا ةفيلخل هل لاقف بتكف هحرب

 اممجن همسا ناكو كلذ هنم ةفيلخمل نرظتساف هثانقب تّيكلا هب وطخب

 ناكو هل هتثكل هب ريزولا اومهتا اوناكو ىبح همسا دلو ةفيلخل ناكو

 أرقم ةفيلخل نا داشلل تدهتجاف فرحا ريزولا متاخ شف ىلع اًبوتكم

 ملاسف هلققب رمان ىبحي قشع مجن هيف اًبيوتكم تجوذ همتاخ ىف ام

 راهم هيدذأا نع هان توات انو الثغ اقم ةيدو ب نقلا

 كراع نارعلا الم مظعالا هللا مسا هباجاف كنتاخ ىف بوتكملا اذه ام

 اتلو + هيلا رذتعاو هيلع علخو هنسحتساف ىنكن ('! قسع محب ًارقف ةأرقا
 لاوقالا ىف اولاغتو ءارعشلا ىنتدصق ةّيفرشالا مايالا ىف ةرازولا تيلو

 ابانك اهنم منو ةلهج تناكو مهراعشا قاروا ىاحصحأ ضعب عج نأ ىتح

 همظن ام اهنم ىبجعا دقو ةيئسرغلا نساحلا ىف ةّينسلا رردلا ةاّمسو

 ارعش اهتلجب ىم ةلوطم ةديصق قو طاّرخل نب نيدلا سمت زيشلا

 ليلخ ليلج بصنجلوهضو اًوفك هللا ةراتخا اًريزو اي
 1 1 ها بحاصو وريزوو 212 1 فوشالل تنا

 ءةريثكو بطقخل ليلق ىم ثدححي ام ءابعا هنع لّمكتيو ةريبدت

 ١ ()و:ٌور ااباآ, 1١ - (3 1[ناننع فيفخ.



 هوم( 40 )ءهههسل

 عابتاب مهرمأو ,لالحلاب مار مهيلع هبتشي المل اهيلا ةيضفملا قرطلا

 ءريزولا لاهيا ناطلسلا دقفتيو ءلاح لك ىلع لطابلا بانتجاو قل

 درّرق باوصلا قفو ىلع ةدجو امن ءريبدتلاو ىأرلا نع ةردصا دق امو

 ريزولا لئاضف ىو «هكردتساو ةذر كلذ فالخ ىلع ةأر امو «ةكرتو

 نوخ اهترصتخا ةريثك روما هيلعو هل نّيعتي امو ةريغ ىلع هكيجرتو

 مساقلا وبا ناك هنا بحاصلاب ريزولا بقلت ببس نأ ىورو +ةلاطالا

 قره ناكر ةاعدلا للا اداتع نبا وللاتعلا قير ذ اع ديلا مارت الا
 نب لضفلا ابا بحعي ناكو همراكمو هلكاضف ىف رصعلا ةبوجعاو رهدلا

 امل بقللا اه هيلع قلطا مت ديمعلا نب بحاص هل ليقف ديمعلا

 اذه ناكو ةدعب .ةرازولا ىلو ىم لك هب ىمس مت هيلع قبو ةرازولا كوت

 امو ءةلودلا رخ هيخاريزو مث ةلودلا كتوم ريزو داعع نب بحاصلا
 ان عش 50

 دانت تا دات يدع كوب انا كرج نا دست وطفل رد ارح

 عش 0 هللا كر هب قي امتو

 ىيجلا لب ايندلا لي اًوَط ءاوح . , ثحلو كرتما) لك لب كدحو ترام

 ىيطالسلاو اياعرلا كيلع تكب امك ةالصلاو اياطعلا كيلع ىكبت

 نيعالملا تم ام دعب اوظقيتساو 2 مه>دعقا فوق ناكو ةاعسلا ماق

 ىيطايشلا لحتاو ناهلس ىضم اورشتنا مهيف مه نا سانلا بجتي ال

 )ع 5
 رعس ةذبك أ

 ناك بالاك تاتستالا ةلوصوم كا اًوباك ةرازولا ثرو

 ( 81نامع ليوط. - (9 8318156 طيسب . 0 116056 لماك.



 +( 4ع زوهيسل

 همزل ةفيظولا ةذهل بصتنا ىمو +رهظلاب ندبلا ةّوقك ريزولاب ىوقي

 حبزيو ءاهلاقثا لمح نأب ةلكمملا روماو ةلودلا تاهرمب ضوهنلا

 ءاهلاوما ىفيو ءاهلاجر ظفصحيو ءاهلاوحا ملصيو ءاهلالتخا

 ةلدعملا هنن مهمزلبو مهلاعا مهيلويو ةاقثلا ةافللا مدختسيو

 ةمججلظلا لاكن مجرذنيو «ء اهلابوو مظلا ةبقاع مثرذدو ءاهلا دنعاو

 ىف مهفرتصت ىجاريو « مهلاوحا لئاضغب دقفتي مث ءاهل امو ةنوشلو

 مهنم ةدجو ىف «مهلاعفاو مهلاوقا ىلا اًرهجو ر علطتيو « مهلاغشا

 « ةرذع وهس مغ اظحأ وأ , ةرشب 7ع ل ا رك د ىف كك

 هّشضخو « ةرفوو هقح بجاوب هيف ماتو « هرم هلك ىف مهنم نسحلا ىمو

 ىف طّرقو هتناما هع ناخ ىمو ء ةركشو هقناكم ىلعاو هقياعر ةدايزب

 ءاهبابسا ةسارحو لاومالا تاهجب ىنتعيو < ةرزعو هلزعو هبقاع هتقيالو

 ءاهباستكا ناظم ىف ناسحالا ثبو م« اهباسح طبضو اهباوبا متفو

 لاومالا ةرقك ناف ءاهبالتجاو اهجارذكسا ىف ناصنالاو لدعلا دامتعاو

 رجاتمو «ةرّررقم ىرج ىم اهباعش ىم ءاهبالتجاب ةفرعملا ردقب اهتلقو

 مكانغو «ةرذقم مسقو « ةرّرح روشعو « ةرضح ةجرخاو ةرشعم

 و قبو او رو اور ا يف ل م م

 ناعم جرختسمو « ةجتار تاحابم رّرحصو ء ةبشاذ ءامد تايدو ةمزال

 ةلماع ةركآ ىلع فئاظوو «ةبئاس ال ةمماس معن دادعو « ةبهان ريغ

 « عتارم عيسوتو « عئاطق عيزوتو « عرازم عيبرت ىم كلذ ريغ ىلا « ةبصان
 عرشلا اهلعج لاوما تاهج ةذهف + علاوط عيجرتو «عضاوم عيرفتو.

 اهقيرط كولسب اهئافيتسا ىم نكمو ءاهجارختسا مامز ةنطلسلا ديب

 .ءاهجارخاو اهفرص دنع اهتياعر بجت اتوقح اهيف ضّوفو ءاهجاهنمو

 اذه ليصغت مهل نيب ياو لاومالا تاهج ىف ةكلمملا ريزو ماقا اذاف

 مهفرعو «لاومالا جارحكسا ىلا لّصوتلا نسح ىلع مهضرتحو «لاججالا



 عباولا باجلا

 اهناكرا نيرشابملا ةداسلاو ةفيرشلا ةلودلاو ريزولا بحاصلا فصو ىف

 شانللو درفملاو سينللو ءانشتنالا لقم' ءباتكو ناويد لكب قلغتي امو

 (© اهليصغت ناي ام ىلع ىيعقوملاو ىنيواودلا ةّيقبو

 حّروص دقو ةريغ ىلع هب لضف ام ضعب ركذنو هتليضفل الا ةانمكق امو

 ى ىاعت' هللا لاق هرييحتلا 4 هيراهظتسالاو ريزولا داخكابا ةتنسلاو ,باتاكأ

 ىلاعت لاقو + ''! ةيالا ىلها ىم اًريزو ىل لعجاو مالسلا هيلع ىسوم ةّشق
 ع

 اجهلم ىا ةريسفت ىف ٌيدحاولا لاق +“ اًريزو نوراه ةاخا هعم انلعجو

 روما ىم ايش ىلو ىم ٌمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو اًنيعُمو

 ناو ةركذ ىسن نا اًمحلاص اًريزو هل لعج اًريخ هب هللا داراو نيطسملا
 رمل ست نانذووس ريزو مل ليعج كلذريع مي كاز ادا داع

 ةثالق ىلع مسالا اذه قاقتشا ىف فلتخاو + هنعي مل ركذ ناو هركذب

 لمح زيزولا ٌناف لققلا وهو رزولا ىم ذخأم هنا اهدحا « هجوا

 دلوق هنمو ًاجلملا وشو رزولا ىم قتشم هنا اهيناثو «هلاقثتا كلملا نع

 هتفرعسو رييزولا ىأر ىلا عجري كلملاذ الم ال ىا (”ارزو ال الك ىلاعت
 ىف ىلاعت هلوق هنمو رهظملا وهو رزالا ىم ترام هنأ اهقلاتو « ةريب تو

 كلملاف ىرهظ هب ىّوق ىا 1 ىرزا هب ددشا مالسلا هيلع ىسوم ةضق

 () 00مم, كر, ثو,. ل 9 (000مكقرور كول, 3و2 89 00و طاطا, 11.

 0 (00مر#ر 3ك, 00.



 هو.( هز )هههس

 سيلو ءاهرا>دقم نئم ءزج فلا ىم زج فصي فصاو ردقي الو

 ىف مهلاوحا ضعب ىييبت دارملا امئاو , ىنعملا اذهل فّنصملا اذه انعضو

 ىسضاق هيلي مت ىفاشلا ةاضقلا ىضاف مهّلجاو , ىنسالا مهبصنم

 ةاضقلا ىضان هيلي مت ّئكاملا ةاضقلا ىضاف هيلي مث ّقنال ةاضفلا

 نع فين اهب نا ليق ةّيرصملا رايدلاب نوكح باّون مهنم لكلو ىابندل

 ءاحاصو نويّئفوصو نوسر < مو ءاجع ةيّيرصملا رايدلابو مكح ىضاق ىتنام

 امأو + هتاذب ةيف مهنم لكلو مهطبض نع ناسنالا زجكي ثيحب

 ىلا نورضحيو رص ءىشف اياوزلا لهاو مهقباوطو ءارقغلا خاشم

 لك :كيلبتلتو 7 هيلع ريعلا اكواد يزعل هان وباقا لك لقا 3 خا ظنيبلا

 ىو لبخملا نارود دنعو َيراخبلا اهيف أرقي ىلا رهشا ةثالث ىم موي

 بيطخ هنان ةعجج موي لك ىف ةّيعفاشلا ةاضقلا ىضات رضحو نيديعلا

 09 هب ةصوصخم تاهج ةاضقلا ىم لكلو ةروصنملا ةعلقلاب مظعالا عماجلل

 4 متوعتهم رهش لكلوا ى.. 1 هومر دهس لكلا



 مههم( 4) )ءههسس

 اهب ءاج ىتلا ةحفاولا ةعيرشلاب نوملاعلا مه ءاجعلاو ةاضقلاو + هلك

 اهب ضحد ىتلا ةعطاقلا ةّيلاو ءاهعّرشو حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تويلاب ه ماهط لم انتاج ملا ناكل قي زطلاو اودع «كللحللا تبيح

 عئارشلا عيج ىلع هللا اهالعا ىتلا العلا ةقيقدلو ءاهعضوو ليزنتلاو

 ليلدو.. مقتسملا طارصلا ىلا هيلآآاسب ىضفغت ليبس ىهف « اهعفرو للملاو

 اهتلجو كولملا اهتامح ةلجو ةاهن اهل «مظعلا زوغلا ىلا هيعبتم ىدهي
 ةلملا ظغحو نيدلا ةسارحل ىلاعت هللا مهماتا نيذلا كولملا اما ءاجعلا

 اهفو مهتافص ضعب ليصاغت ىف لوقلا مدقت دقف ةعيرشلا ةياجو
 نودعالشلا مهق ءاشععلا اماو + مهتافّريصت نونص ىم ةدامتعا نّيعتي

 اهماكحاب مه ةقيقحل ىفف ءاهلقت ّبع نولماشل ءاهلقنب نونتعملا « اهلمحب

 هللا عفر دقو «نونب الو لام عفني الم ويل اًرخذ اهنودعي « نونتعم

 ايازمب هفطل ىم ءاشي ىم ٌصتخاو «تاجرد ضعب قوف مهضعب ىلاعت

 ٍمعلاب مهبتارمو ءتاوذلا نود تافصلاب ةربتعم مجرد قاف « تافصو

 ةهسفنل ملاظ مهنم مرج الف « تارملا ىم اوقزر ام بسحجب ةتوافتم

 ىذلا وهف هسفنل ملاظلا اما ء تاريخلاب قباس مهنمو كصتقم مهنمو

 ةقيقكل ىلع وهف ء هقحو عرشلا بجاو دنع فقي الو ء هطعب لمعي ذل
 ناف « ةالوتيل ئئيد رما هل ضّوفي ال نا ىقبنيف ء ةاده عئان ءةاوه عبات

 ناربخالا اماو « ةاوس ىم معني ال نا هب قيلخ هسغن معني مل نم

 ءءادلقت ام ءابعاب ضوهنلا اهل قيقحو «ةالّمحت ام ءادا اهب ريدجم

 « ماركو لالخ قيرط ىلا ءادتشالا ءادتبم !دبا ىب ةّينيدلا لاعالا ناف

 لضفل ىيعزانتملا نيب ءاضقلاو « ماكحالاو عئاقولا ىم ضرعي امي ءافنقالاو

 لئاضفو « ماتيالاو ىئايالا ىم ىيفعضتنسملا روماب ءانتعالاو < ماصخل

 الواهرما كردي ال ةديدع مهايازمو « ىصحت ال ةريثك ءاجعلا

 ءاهراشعم رشع غلبي ال مهتافص ضعب نم ةذبن هذه امناو / ىضقتسُي



 هوب( 4١ )ءهههس

 نكلو ناظلسلا قح ىف ةانركذ ام هتابجاوو ىينمؤملا ريما طئارش ىمو

 ناطلسلا رفاس اذاو بنك نسازخ ةدنع نوكيو معلاب هلاغتشا نعني

 موقت ةديدع تاهج هلو ىيدسملا حلاصم لجال هنبحت نوكي مهم ىلا
 ءافلخل َةيّرذ ضعب برغلا دالبب نأ لاقيو ةنسح نكاسمو هتغلكب

 ال مازوجي لاهو كلذرّرحا ملو برغلا كولم نوعيابي نيّيمطافلا
 «© رظن كلذ ىف ءاجعلاو

 نييدلا ميا ءاجعلاو ىقعلاو لكل لها ةاضقلا ةاضق فصو ىف لضف

 «ماكحالا ىف ةلدعملا نازيم بصن مهب دصقلاو « اعرشو ًالقع:ةّمالا

 اذا الا ''ةرشابم ىم دصقملا !ذه متي نلو «ماربالاو ضقنلا ىف ّداعلاو

 نع ةعزنت نيد ةنانم ىم (2) :تافص ىم ةوبنلا قالخا ىنمريثك ناك

 ءءايشالا قئاقح هلل تعشك دق ةيرجب مليم «ءءاضقلا بادآ ةفرعم ىم

 , ءارالا تباوت تسااط اذا ةناصح عزعزتي ذل « ىأرلا تياتردصلا بيحر

 ًبينجتم «رادكالا نع ةهازنلا رئاعشب اَعْرذتم ءراقولا بابلجب اًيدرتم

 نوكي نا ىسع ةموقلا ىكسلا كلاس ءراذتعالا ىلا جوج ام لك لعفل

 نئيقلا ىيردالا حشا ناوكيف»الاو هنا مو يذلا :ةيوقلا ةاضعلا ةداحتا

 اذه سيل هقفلا بنتك ىف ةرّرح ةروكذم بادآو طورش هلو ءرانلا ىف

 !'' 4 هررتعا ةرشابم نم. 2(  '[0ز[ 0ع لاتأ ةانلأ لان3[(5 ميمحت سفن ةفعو تأ

 هددلد لهصق 1ع طصع. لب



 تلاتلا ككابلا

 اندارم نكل مّدقي نا هقح ناكو هلاوحا نايبو ىينموملا ريمآ فصو ىف

 ةاضقلا ةاضق فصوو ناطلسلا ىلا هنم ةعيابملاب راص ثيح كلملا مخغت

 «) ةاضقلاو نيدلا هما ءاجعلاو ىقعلاو لكل لها

 مي قلعت اهو. ىتقتملا ربا فصوا 4 لدن

 ةفالخل ثراوو نيلسرملا ديس هلوسر مع نباو هضرا ىف هللا ةغيلخ وهو
 نأ زوجي الو مالسالا ضرا عيجج ىلع اًمكاح. ىلاعت هللا هلعج دقو هنع

 ناك اذا الا برغلاو قرشلا كولم ىم ناطلس ظفل ىلحا قح ىف قلطي

 ًرهق انناطلس هسفن ماتا ىم هنا ةّممالا ضعب تتفا دقو هنم ةعيابملاب

 دكا يطا سو وح ديوب اهواك نوح هايس باع ا ع ىلطفلا

 الطاب مهكح عيصج ناك كلذ نم ءىت لعف ناو ةاضقلاو باّونلا نم

 ىف نأ ةيضقلا ةصالخو ةريثك لاوقا كلذ ىفو لطاب ةحكنالا دقعو

 نالا ثان ملا عرضك نسم سلا سلال ةجياكللوت ظل ىنرمأب رووا

 ريما ىم هفّرشتو سيرخالاو ىيلؤالا ديس ةبترل مهفرستاو كولملا ىلعا
 , هلعا١ةعيزالا كقعي يعرشلا ءجولا لغ دل ةنطلسلا» ديوفتب نطق

 ىم كولم ةّدعل تانطلس ضيوغتي دوهع بتك تاقوالا ضعب ىف تيأرو

 ركالا دك ىسق يسال ويستر سا تاو عيوتوو مهدحا ةفالخل ناويد

 ةررحتازملو ةكمه تاخ اضل كتااو« ديلا _بحلاضل قلاو؟عوكلا ةسفارألا



 هوم( 4١ )هفسل

 ماعلاو سال ىم كلملا ىلإ بسني ىم لكل .سوبلملا فصو ىف للصف

 الولو ىربخا ةفغئاط قفاوي ال شاف ةفئاط لكل ةديدع فئاوط مو

 ىننصم ىف هتعضو ام هتّدَع ىلع ةفئاط لك شاق ثتركذل ةلاطالا ةيشخ

 دحا سبل اذا هنا ىتح كلذ مالعا ةهّبالا راهظا ىم ىنكب نلآو لؤالا

 ابوسنم راصو مادنهلا نع جرخ اهريغ ةفئاط ىم حا شاق ةغئاط ىم

 ةفئاط ةثام نع فين تناكف فئاوطلا تطبض كقو ةفئاطلا كلت ىلا

 ةتكن تقفغتاو ءةمظعلا ةياغ ىف اذهو اهتاذب لغش اهل ةفئاط لك

 ىم كصاق قوقرب رهاظلا كلملا مايا ىف درو هنا لبق اهركذ تيبحا

 رظشي راصق عرشملا ىلع فرشي ناكم اهبو ةفايضلا راذب لرأف كنلرمت
 لاجعتل ابحكلاو تتبعوا ىدشعب طبت عقردلو تناول كاقلخ نط

 لاقو كلذ ىم بّككتف ةفئاط لك هل اوهتسف ءالؤه ام ةيّزادنهمملا ىم

 ةكيه ىنيحالفلاو مدشلو ريمالاو ناطلسلا سويلم اندالب ق ند

 بيج كلم اذهو ىيموشتعلا بايتلا نسح ىف ىلاغتلا ناريغ ةدحاو

 اولعاف ةرطاخ كلذ قالو ىرخالا هبشت ال ةفئاط لك سوبلم ىذلا

 رطاخب ضيا قالف كاذ هل ىكحاف ناطلسلا ىم برق هل ىم ةّيرا نممملا

 هتيشاح ةفاظنو هتقيرط نسحو هنوناق دادسو هلكم ةمظعل ناطلسلا

 ىدذلا كلذ نا دكصاقلا اوفرعي نا ةّيرادنممملا معي نأ ةريخا نمل لاقو

 عاونا نوكي ةفئاط لكل شاققلا سبل ىضتقي تاقوأ ىف امأو هرصنخغ ةأر

 رغسلا بايت كلذكو اهريغ ىف سبلت ال ةمدكل بايث ناف كلذ ريغ

 عون لكو فيفختلا بايت كلذكو ديصلاو تاحرسلا بايت كلذكو
 «© هليصغت حرش لوطي ءالوه ىم



 و

 ىم دعافم ىلع اًراسيو انيمي ةصاخ فولالا ىّدقم ءارمالا سلجو
 ةفيرشلا عماسملا ىلع تاعاطقالاب قّلعتي ام أرقي شيل رظانو ريرح

 مدقيو ّرسلا بتاك لخ دي مت ءاشي ام كلذ ىم ناطلسلا ىضجف

 تاعّيرملاو ممسارملاو ريشابملا كلذكو ةاضما ام ناطلسلا ملعيف ةمالعلا

 ىلا ةفئاط دعب ةفئاط شيم لوخد دعب اذه ةفيرشلا عيقاوتلاو

 ىلا ناطلسلا ضهني كلذ ةياهن دكنعف ربكآلا مّكقي رغصالا ةمدشم

 تاكاحملا فرظنيو كاّتشلا ف سلجيو ةركذ مّدقملا ثلاثلا رصقلا

 دننإلو ءارمالا فقتو ناكملار صب ةبترم ىلع سلج مث اهرما لصغيو

 نوكي لبطصالا بكومو نوفرصني هتياهن دنعو طامسلا ميو نيفص

 حرش لاطل اهنايبو بكاوملا بيترت ليصغت اندرا ولو ةّصاخ مك
 ةعمجمل ىف ةنّيعم تاقوا ىف وهف ةركلا بعل بكاوم اماو +لالملا لصحو

 ةركذ مدقملا شوحلاب ةاناخبطلاو فولالا ىدقم ءارمالا عهجت ىيتّرم

 رخالاو ءارمالا فصنو ناطلسلا اهدحا '! ىيشابو نيتقرف نونوكيو

 اماو «ةروهشم ةركآ بعلو ءارمالا فصنو ةروصنملا رك اسعلا كباتا

 عيجبو هتمدنخب شيبعللو هيلا ناطلسلا لزنيق لينلا رسك بكوم

 رسكيو ةيرصملا رايدلا لها هيف عمتجب اًيظع اًموي نوكيو نايعالا
 بكوم اماو +اهركذ مّكقملا ملاقالا ىورتو ناجخلاب ةاهملا ىرجتو دسلا

 رداضلاو ةّيرصملا رابدلا لها هيف عمتجت روهشم موي وهف لجأ نارود

 سور ىلع ةروهشم ةفيرشلا ةبعللا ةوسكو ا" ةحاشلا هيف بعلتو دراولاو

 نوريسي ءارقفلا فئاوطو ءاعحصلاو خئتاشملاو ءاجعلاو ةاضقلاو ىيلاّمكل

 ىم ةّيرصملا رايدلاب ام لكو ةنّيزم بالطالاو فيرشلا .لجملا ماذق

 © مويلا كلذ ىرهشي بئارغلاو فعلا

 03 شاب ءاغاع, ءطعأ» , مممغ تصمت تح انني ع 3 8 ةزداناع ةيكرتسنلاو .



 هوم( ماب زهق

 ةديدع ىو بكاوملا فصو ىف لصف

 رصقلاب نالاو ةّيحلاصلاب انِيدق ناكف رارقتسالا دنع ناطلسلا بكوم اما

 ءارمالا عامتجاو ىينمؤملا ريما ةرضحب دقعلاو لل لها عامتجاب قلبالا

 ىلع هسولج دعب هماما ضرالا ليبقتو دنلو ةغيرشلا ةلودلا ناكراو

 بكوم اماو + هل ىينمؤملا ريما ةحلاصمو ةعيابملا دقع دعب ةكلطا تخت

 هجورخ كعبو ةركذ مدقملا تختلا ىلع ناطلسلا ساج ىحخالا يع

 ةقرغت دعب دش هل ضرالا نولقيو نورضاح ركذ ىم عبت#و ةالصلا ىم

 ةليل بكوم اماو + فيرشلا صال ناويد ىف هنايب قاي ام ىلع ىحالا

 مهركذ مّدقت نم عمتجسو رصعلا ةالص دعب ناطلسلا رهظيف رطغلا ديع

 سلججيب رطفلا ديع موي بكوم اماو +اضيا ةروك ذملا ةئيهلا ىلع اتضيبا
 بكوسل ةركذ مادكقملا رصقلا ىف ةالصلا نم هجورخ دعب ناطاسلا

 ى:هناينا قأي اس ىلع ةفيرشلا :فيراشعلا نايعالاو ءازمالا» سّتليو لفاكلا

 ةضاخ عمال ىفالا نوكي الف ةعمجل موي بكوم اماو + قماخل ناويد

 لصف ىف ديصلا ماّياوهو تاحرسلا بكوم اماو + دانجالاو ءارمالاب

 ناطلسلا سبيل دكتع وهف ةّيناديرلا بكوم اماو + تاّرم عبس عيبرلا

 فكر ط عيب !ةيابملا هيوكو يفإرا اق ظطس أو قوبل: هوشلا + خ لهو توبعلا

 كلذ ةكيه قأيسو مظعملا نيدايملا بارخل نالا لطب دقو مظع

 بكوم اماو + نيدايملا ةلهب ىم وهف سوقايرس بكوم اماو + هتّيفيكو

 سيمشل ىف لمعي مدقفقملا نامزلا ىف ناك مظع بكوم وهف ناويالا

 ؟+ماخيتلا كولملا ىم داّصقفلا روضال دنع الا نوكي ام نالاو ىينثالاو

 موي ةنّتعم تاقوا ىف نيتّرم ةعمجلل ف نوكيف لبطصالا بكوم اماو
 رخاوا ىف لبطسعالاب ءاثالقلاو تبسلاو رصقلاب ىينثالا مويو سيمشل

 ناكملا ردصب سلجي ناطلسلا نا بكوملا ةغصو عيبرلا لثاواو ءانشلا



 هوم( مو )ةههمسسل

 هللا لاطا ىينمُؤملا ريما بانك ىلع تغقو هيلا بتك ةيواعم باتك ىلع

 اتجف :مالسلاو لحملا !ذه شيرق ىم هلصا ىذا ئأرلا همدعا الو ةاقب

 لاقف ههجورفسا ةأرق اف ديزي هنبا ىلا ةامر هيلع ةيواعم فقو

 لامتسا زواج ىئمو مظع مح ىمو داس افع ىم ديزي اب ةيواعم

 ةرضحاو هب رفظ الف ىجراخ هيلع جرخ كيشرلا نا ليقو + بولقلا
 عنصيب نأ كيرت ام ىب عنصا لاق كب عفصا نأ ديرت ام هل لاق هيدي ىيب

 ديشرلا رمأف دع كنم كيلع ردقا وهو هيدي ىبب تغقو اذا كب هللا

 ةدرب ديشرلا رمان هقالطا ىف نيرضانلل ضعب همال جرخ اًجف هقالطاب

 ارفع كعنمي اًريشم ىف عطت ال نينمؤملا ريما اي لاق هيدي ىيب لَثُم انحف
 امل اًريشم كيف لبق ول هناف هللاب كتقاو !دي هللا دنع هبرخ شت

 عقااطظابرزوفاف كيتا للا ىشجازام نيتحلا ىو حنو ةطلن كلكم

 وغعيلف هنع زوجتيو هتايس هللا رفغي نا ٌبحا ىم ليقو + هيلا نسحاو

 طاقسا هيف نكي ملام مين اهس نع زواجتيو ىيبنذملا تاوفه نع

 لحتو ءلضف هنعوفعلاو ءلدع بنذملا نم ماقتنالا ليقو + كح

 عنب _ ىقكسحخي. نا قبنتي امن اذهف. لواعب :لتجلاو يي لعا لضفلا
 ءايشا هيلع بجت اكو « نامزلاو ةّمعرلا حالصال ةدهتعي امو < ناطلسلا

 ةفيرصتلا هرجناوللانشياو مل ةعاطلا ةسحاهيغداأ ىح كندر

 ريسئارسلا صالخاو ء تاّينلا ءافصو ةعاطتسالاو ةقاطلا اهسح

 +ةعصتلا نيدلا ىلسرملا جيس اهمذ لانرئتلا ةحصنلاو_ليرجاترلكلإ»

 ناك نم لكل قيني هتان ةجللا عامجاو , ةكحيحدلا رابخالا اهيف تدروو

 ىف هل ةعاطلا ىف دحاو لجر بلق ىلع اونوكي نا + ناطلسلا ةمدخج

 هللا حر كلذ ىف درو امل ةروط دحا ىّعتي ال نأو « نالعالاو ريسلا

 يلع بجاولا,ض خم اذه : ةروط كعتي ملو ء ةرحق نرع ءاكمأ

 © مولعملا هباب ف كلذ صخشم قايسف صقخملا بجاولا اماو «مومعلا



 هجوم( مز ).ءههس

 ا'ارعش  اًيطاخم هيف لاقف هيلع هلاوما عيجب درو هبلق هل قر عمس انجف

 تايب ور (8) لام كدر لو رعكد لع لكم ملو نام تددر

 مركلاب كنم ىلوا موللابل ىلا مرك ىم َتتيلوا ام كتدحج ناف

 ىلع موقلا ضّرحت تناك ءاقرزلا ىتمست ةأرما ةيواعم ىلا ترضحا هنا لقنو

 ىف ةلمذنملا ىباانهحوسش لوظني ظاقلاب طمتو ةروهمملا ععقرلا ا دلاتع

 سرفلا قبسي ال لغبلاو رمقلا عم ريني ال بكوكا نا اهتلهج ىم ةيواعم

 ان تو اهدا يع لانو داطيإو نالوا ووو قي ولا رطعم ال ضاضإللاو

 لك ىف ايلع تكراش دقل لاق .ىّثم كلذ ناك قل تلاق كلذ ىلع كلج

 تلاأق كلذ كرس دقو اهل لاقف كتراشب هللا نسحا تلات هكفس موي

 با هتوم دعب هبل مكوانول هللاو ةيواعم لاقف هل ةقيدص قاو معن

 ىلا اهلسراو ةقفنب اهلرماو اهنع ىتعف هتايح ىف هل مكّتح ىم ملا

 ديبعاهيف هلو ةكمب ضرا ريبزلا نب هللا بعل ناك ليقو +.اهنطو

 ىف ةيواعم ديبع تلخ دف ديبع اهيف هلو ضرا اهبناج ىلا ةيواعملو

 ىف اولخ د كق كديبع ناف دعب اما ةيواعم ىلا بتكف ريبزلا نبا ضرا

 ةيواعم ةأرق اتجف مالسلاو نامش كلو ىل ناك الاو كلذ نع مههناف ىضرا
 5دنع هلوا نوكي اًَشيِح هيلا تعبت نا ىرا لاق ىرت ام لاقو 5دلول هعفد

 نأ هيتاكرما مث َّىنَب اب كلذ ىمريخ وأ لاق 198 كوتأب اندنع ةرخآو

 ىلص هللا لوسر ٌيراوح نبا باتك ىلع ٌتغقو هللا دبع باوج بتكي
 ىف ةنّته ىدفع اهرسب اهندناو هءاس ام قءاسو سو هيلع هللا

 تدهسشاو ديبعلاو ضرالاب اًكص ىسفن ىلع تبتك دقو ةاضر بنج

 هللا ىهع فغقو اف مالسلاو كديبعو كضرا ىلا كلذ فصاف كلذب

 ١ 1[ن[ع طيسي., ب (2 ()ع ررمأ عدأ هرصتك لقصف آ1ع5 لعاتتع 255.



 هوم( مرنب )هعيش

 ىتقا نم نالجر لاق هللا لوسر اب كحغت ّمم هل ليقف ةايانث تدب ىتح

 لاقف خا ىم ىتجلظم ىل خخ بر اب اه حا لاق ىّبر ىدي ىيب ايتج

 لاقف ءىش قانسح ىم ىقب ام بر اب لاقف هتجظم كاخا طعا ىلاعت هللا

 ٍطسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر اًنيع تضافف نآّيس ىم لمكيلف بر اي

 مت مثرازوأ مهنع لصحت نا ىلا سانلا جاتني موي مويلا كلذ نا لاق مت

 اهالوارط ةهشارامرال قنا كرم ملا نا تنافس هنا ل
 راثاعسم ىو زانت ودي ؟ةاط ا فلا وقح ا

 بر اب لاق كيخا نع وفعت لاق اذ امب لاق تنا لاق بر اب هنمت كلم ىم

 نع وا هشساللا الار كيخا ديب ذخ لاق هنع توفع كق

 ىف هلع لفيت را جر اا

 نوكالل نع لقنو + ىدوج هعسي ال ةجاح وذو ىوفع هعسي ال بنذو

 عئاقو دعب ةفالعلل ىلا داع مث نومآملا علخو مهربا هي عيوب ان
 كس اًيراه ةوسن عم رهظو ركنت هنا مث مهربا 3 فاو

 ىيصا اي كيلع مالسلا لاق هيدي نيب كغقو اتلف نومأملا ىلا هب رضحاو
 كاوغتسا كراد برق الو كيلع هللا ٍمس ال نوماملا هل لاقف نينمؤملا

 مهربا هل لاقف ماهوالا هنود عطقنت اهب كسفن تتح ىتح ناطيشلا

 برقا وفعلاو صاصقلا ىف مكح راثلا ىو ناف ىينمؤؤم لا ريما اب ًالهم

 كلعج دقو ةبارقلا نرمش ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلو ىوقتلا

 كو كوالا ناف كنود وفع ىذ لك لعج اك بنذ ىذ لك قوف هللا

 نأ عم دشنا مث كلضفبف توفع ناو

 تل صفار عن تمص لاا هوو عملا فيت.“ ١ طعس يحل
 2لب ا”غصاف ال وا نرد ةسادللا و .لرك كة شئقااو

 تت _ كم ماركا عم | نام سم #رىوعحإب لا نإ
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 ىف مهل ادن ناكو ةظيرق ىنب ىقأ ىتح معن جرخن ةعددخ برد

 مكنيبو ىنيب ام ةّصاخو ملك ىدو ماطع دق ةظيرق ىنب اب لاقف ةّيلهاشل

 مناك اوسيل .نافطغو اًشيرق نا لاقف مهتمي اندنع تسل تقدص اولاق

 مغم اوجت نا نوردقت ال مكواسنو مكّوانباو مكآوما هب مكدلب دليلا

 هيلع هللا ىلص د برخل اوءاج دق نافطغو اًنشيرق ناو ةريغ ىلا

 اناا اذ دونا اسمع رزق قو مهدالواو مهلاوماو منواسنو مهدلبو سو

 نيبو مكنيب اولخو مهدالبب اوقحل كلذ ريغ اوأر ناو اهوباصا ةمقإف

 موقلا عم اولتاقت الف مكب الخ نا هب مكل ةقاط الو ابل لجرلا

 ناي وكل قنوع مكي جبان وتوك مهفارستا ىم اتنهر مهنم اوذخأت ىتح

 لاقف اًتشيرق قا مت :ءالرلاو ا كقل اولاق ةوزجاني ىتح مكعم اولتاقي

 ناو ةظيرق ىنبل لاق ام '' ىيكرشملا دئاق ناكو برح نب نايفس ىلل

 نأ مهكصقو مكل مهترهاظمو دم لاقق ىلع اومدن دق ةظيرق ىنب

 ملو اومزهناف هعم اوكاطصيو دّسحل افوطعيف اًتفر مكنم اوذخأي

 تاب أوفعت ناو ىلاعت هللا لاق رفعلا ىف درو امتو + دحا مهيمزخأعب

 "' مكل هللا رفغي نأ نوبتحت الا اوحخصيلو اوفعيلو ىلاعت لاقو <" ىوقتلا

 حب هللاز نياهنبلا نع ىئيفاعلاو ظيغلا ىيمظاكلاو ىلاعت لاقو

 هللا لوسر لاق لاق هع هللا ىضر كلام نب سنا نع ىورو 7 ىينسحملا

 نمل ليربج اي تلقف ةّثِجل ىلع ةفرشنم اًروصق تيأر ٍلسو هيلع هللا لص
 ةريرش ىبأ نع ىورو + سانلا نع ىيفاعلاو ظيغلا ىيمظاكلل لاق ةذه

 كح ذأ سلاج حسو هيلع هللا ّكص هللا لوسر انيب لاق هنع هللا ىضر

 "1 8 مطعغوع ةتصكأ ع نتن دانتأ : (3 (0و"كنار 11, 38

 نسال نايل انتم ها «ككلا ذلأا لاقف 31 00م خاب

 ةصرفلل اوزهتناف مزهلا مهدصق ناو مهلعف 47 (00كرن, 111, 28.

 ريشا لاضتغاوا ووو ةيفشم لو



 يمجو»( 8 )ةههشس

 ةحورلا لها بهذ انكف هدهع ىف هقّدكصو هلييس ٌىطرشلا قلطاف هيلا

 لتقب رماف كلذب ةفيلدل عمسف ئىطرشلا عم «>هع ضقن ىلع مزعو هيلا

 ىدب ىيب ىلا اعيرس قاو هيلع قشف كلذب لجرلا عمسف ىطرشلا

 ةنقنمكامرعلا) .ىلطام تيدققم ةفبان) اه يقنع ا وملا راق ةلاجرإ هعمل

 بيان هعم ىدهعب تيفو دقو دوعا نأ هتدشهاع ىو ككح َّيَف

 نأ عمس نوسمأملا نأ حو + هيلع معتاو اههليبس قلطاف هلوق ةفيلشل

 اعدف ماشلاو رصم ةالو ناكو ىيّيولعلا ىلا ليم رهاط نب هللا جبع

 ركوب كوع هيه وكلا وخد اكن هرما ربتخيل هيلا هشّسدو هاجر

 ول هللاو ةمعنلا ذهب ّللع معلا ع 0170 نبا هل لاقف ىّيولعلا

 ءافولا تكرتو هنعيب تتكن امو قولا تردغ امل اءنايع ةنكل ىلا ىنتوعد

 اق ةفملا اسال اور دانك ؤسس وع ار سللا دلو لكو لالش مقاما
 ىلاعت هللا لاق ةلفغلاو ىاوتلا ّمذو ةصرغلا زاهتناو ةظقيلا حدم ىف ءاج

 مج ال نولفاغلا مش كّتالواو ىلاعت د أ مكبر ىم ةرفغم ىلا اوعراسو
 سار ناوقبلا ٌيردل ديعس وبا لاقو <17 نورساتلا مم ةرخالا 4 مهتأ

 قد لع :تاوحألا كعمحلا مخ درا لكروت زفت ناو هن: را

 ىف مهو اورهاظت ةنيدملا اودصقو قدنشل ماع ٍكسو هيلع هللا ىلص هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اولزانو برعلا لئابقو شيرق ىم ريثك عج
 مكوءاج ذا ىلاعت هللا هغصو اكرمالا حسشاو, لقال نم ةعم نك مسد

 بولقلا تغليو راصبالا تغاز ذاو مكنم لفسا ىمو مكقوف ىم
 ٍمساو ٌمسو هيلع هللا ىكص هللا لوسر ىلا دوعسم نب معن ءاجن (" ةيالا

 ىلص هللا لوسر لاقف تش امب نراك ىالساب اوطعي مل ىوق نا لاق مث

 ناف تعطتسا نا انع لذخك دحاو لنجر انيف تنا مسو هيلع هللا

 (1) 000ه ك1, 197. ل (3 00ه, خلا, 110. ب 37 .(00كرنر كقاككل1, 0
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 تمول( خ١٠ )هههشسل

 كبو ىلاعت هللاب اريجتسم كيلا تّجو اندرطو انبلغف ام هيلا برقا وه

 ديبع كلذ لعف تلقف كيلع مرح دقو رمكل نوبرشت منك حف لاق

 متلعفو مكيلع هللا مّرح ام مللحتسا لاقف انيار ريغب انلكم ىف مجاعاو

 اهدعب كتدجو نا ىلاف ثالث دعب ىضرا ىم جرصخاف هفع مكاهن ام

 مذو «نالتثالاو قاغتالا ىف ءاج امو + كتلتقو كعم ام عيج تذخا

 ىنمٌّوم لابو ةرصنب كدا ىذلا وه ىلاعت هللا لاق « نالخلو قاقشلا

 الو انعيجب هللا لبخب اومصتعاو ىلاعت لاقو م0 ةيالا مهبولق نيب فّلاو

 مكيولق ىيب فلاف 2|دعأا متنك ذا مكيلع هللا ةمعن اوركذاو أوقرغت

 ناقواظو ميركلا نارقلا وه هب مّصتعملا لبللو © قوت قلوس مكبصاف

 اودرطو نالتثالا ىلع اوناكو مهد لم فعضو مهددع لق نأو موق ىم ام

 نأو متودعب متيفظو مهتلق عم ىلاعت هللا مثهظا الا نالتخالا مهنع

 وزع موق ىم مك ليقو ءاًددمو ةّوق كشا وأ اد دع مهنم رثكا اوناك

 ىف اولكو مهنكر وو مهّرع اوبلس اوغلتخا اًنِذَف مهيف عمطي حف مهقاغتاب
 لزاخ فالتخالاو لّدخت الرصان قاغتالا ليقو « مهرما لابو اوقاذو مهّدح

 هاو ةلعتي ا الا عفللادلا "بلاطو ل كَم الوحي ةفاؤللا ةئلاط- نأو رصنياأل

 اونما نيذلا اها اب ىلاعت هللا لاق ردغلا مذو ءافولا حدم ىف ءاج اميو

 اوفواو ىلاعت لاقو 2“ )وفوا هللا ١هعبو ىلاعت لاقو < دوقعلاب اوفوا

 لاقو امنع فيكم دعب ناميألا اوضقنت الو متدفاع اذا هللا دهعب

 اهفنم ٌثعف قفانملا تافص نع لس امل مسو هيلع هللا اساسا ليحل

 ميدتاق هالو هتواوقل دس قلنا ضخ لاا اهتعوا ا. ىلختا ؛قاعو اذأ

 لاخ ع انوش لاك تةكجل ايننل كيلا ىل هل لات هب الخ اف هلتقيل ةمرج
 هك نب

 ١ (000"كور ردنا, 6ان, بس (3 00 11 وق. (3» (0م"رو نإ 1, ع (3 (00-

 يي ىلإ نطل كل ل 02



 ممهوم( 4 )هههسل

 انه :ةلانالا هلم نسمهلاو هيجي .نيباوشوما هه ؤم قع زالاهسنو عطول

 نع علقاو هشارف ىف ةليللا كلت تابو هملا لاخل ف نكسف داّيصلا
 هغطلب هللا هكرادت ىاثلا مويلا ىف ةصلاخ ةبوت ىلع مانو هنئطخ

 ىسوم اه مالسلا هيلع ىسوم ىلع جولا لزنف تناك ام هدي درف هنجرو

 هج كوسا ان متن عل وماسكك واحلا لاجإرر زاك ودك لع

 نيل ةيفتلا نبك لا سانا و” اسس اوان هيو

 هلاساو هيلا ثعباف ةبونلا كلم عم ةبيجي ةشق دل تناك دق ناورم

 ملو ىمأ مالسلا در هللا دبع ايروصنملا هل لاقف ىينمؤملا ريما اي كيلع

 انآ تنك ىينمؤملا ريما مع هللا دبع اندصق امل لاق ىب اف ةبونلا

 تلسراو مايا ةثالث اهيف ترسف ةبونلا ىلب ىلآ اًبراه تجرخم بولطملا

 قحو كلم ىا هل لق هناهررتل لاقو قءاج ذا دغلا ىم انا انيبذ هسغنب

 مت سانلا ىلع هللا هعفر ذا هللا ةمظعل اًعضاوتم نوكي نأ كلم لك ىلع

 مكتمعن متِبِلُّس فيك لاقو ىلا هسأر عفر مث ضرالا ف هعبصاب تكني لعج

 ىم انعاج تلقف اًعيجب سانلا ىم مكبن ىلا برقا متناو كلملا مكنع لازو

 00( 8ك 6



 د اننا نيس

 لات تيفشتساو تيفوتسا دق ىينمؤملا ريما اب لاق ىيمركالا نبا برضا

 لابونق دكا ىلذلا تياصامق نقيل ىلع ز اخو رع ادامش قل اهفي
 مكث عزنت ىذلا تنا نوكت ىتح دحا كعنم ام تلعف ول هللاو اما

 لعجي اًرارحا مهتاهشا مهتدلو دقو سانلا متدعت ىتم وري اي لاق

 راثالا ف لقن امو + ىينمؤملا ريما اي !ذهب رعشا مل لوقيو رذتعي ورمي
 تناك مهئافعض ىم ًالجر نا مالسلا هيلع ىسوم نامز ىف ةّيلئارسالا

 «تجوزو ةلايع هنم تّوقيو هعيبيو كقنلا كيضي 1داّيص ناكو ةلئاع هل

 اهذخاو اهب حرفف ةريبك ةكمس هنكبش ىف عقوو ديصلا اًموي جرخن

 ضعب هّيقلف هحلاصم ىف اهنمت نرصيو اهعيبيل قوسلا ىلا ىضمو

 عيشهم غفرف دايضلا هعنق هتمااقذتتلا ةاراو ةكفشلا ئأرف ةتئاوعلا
 هنم ةكمسلا طخاو ةعجوم ةيرض داّيضلا ع اهب برضف هعم تناك

 اغينع هعلعجو افيعص ىتقلخ ىبلإ لاقو يلع دابصلا اعدق اًبصغ
 نأ مت ةرخالا ىلا ىربص الو ىنهظ دقف ًالجاع هنم ٌّقح ىل ذخن

 نأ اهرماو هتجوز ىلا اهِطسو هلزنم ىلا ةكمسلاب قلطنا بصاغلا كلذ

 ةكمسلا تصحتف اهنم لكأيل ةدئاملا ىلع اهتعضوو اهتوش انف اهيوشت

 ةدي بيبطلا ىلا ىكشو ماقف ةرارق اهنم تراط ةركن هعبصا تزكنو اهاف

 ةّيقب ىلا ىرسي المل عبصالا عظقي نأ اهواود لاق اهآر انحف هب لزن امو

 ملاعلا ةذادزاو ديلا ىلا تيةشإلا عجولا لقتتاف هعبصا عطقف َكَدَي

 مضنعلا يم دينلا عظقت'نا'قيقُي بيبظلا دل لاق ةضئاره تدعتراو

 اذكشه لاز اف دعاسلا ىلا ملألا لقتنان اهعطقف دعاسلا ىلا ىرسي المل

 ىلع انماه جرخل هيلي ىذلا وضعلا ىلا ملألا لقتنا اًوضع عطق اك

 يذدئكمعما ربع عارم ديد للف جرعات ئلظكيي عر نب كيفي ةولل
 مك ىلا نيكسم اي هل لوقي ًالئاق همانم ىف ىأرف اهتحت مانف مونلا ةذخان

 هضراو دايصلا وهو هتهظ ىذلا كمصخ ىلا ضما كءاضعأ عطقت



 تع( الإ رز فهنسح

 نيردخي رقوعلاو عمار ترة لاك يداوي عمر هر الف
 لحجر لاقو هبلق ىف عوشتل عقو ةلاخل هذه ىلع لوسرلا هآر اف هنيبح

 هتلاح ةذه نوكتو هتبيش نم رارق مهل رقي ال ضرالا كولم عيه نوكت
 اقئاخ لازي ال مرج الف روجب انلكمو تخف تنمأن تلدعرقت اي كّنكو

 ىنتلاو تمدلسال لوسر ىنثا ال ولو قل نيد مكنيد نأ دهمتا اًرهاس

 اي لاقف ناورم نب كلملا دبعإ فقو اك محساو دوعاس

 ةوالح ىتقذاو هنم ىنفصنان ىنجظ دق زمره نبا نأ ىيفموملا ريمأ

 اب يدوهيلا لاقف هيلا تغتلي جف اًينات داع مث هتجاح ضقي جف لدعلا
 نوكي ال مامالا نأ ىسوم ىلع ةلزنملا ةاروتلا ىف دج انإ ىينمؤملا ريما

 ريغي ملو هيلا عفر اذان هيلا عفري ىتح ةروج الو حا ملع ىف 76

 ٌكفناو هنم عزف هلوق كلملا دبع عمس انف روجلو جظلا ىف هكراش كلذ

 نا ىورو + هيلا هعفدو هنم ىدوهيلا قح ذخاو هلزعف زمره ىلا لاعل ىف

 سدقي ال ىلاعتو هناحبس هلئا نا لاق حسو هيلع هللأ كتف هللا لوسر

 ىسضر باطل نب ري نا ىورو + اهّيوق ىم اهفيعضل قل خوي ال هما
 اذه ىبنمؤملا ريما اب لاقف رصم لها ىم لجر ءاجل !دتاق ناك هنع هللا

 ىلع ٌتقباس لاق كناش اف بيجبب تدع دقلري لاقف كب دكاعلا ماقم

 ىنعقني لعجلل رصم ىلع ريما ذدموي وهو ساعلا نب ورمعل اَنبا ىبرف

 كيتا نأ ىشخن ةهابا ورع كلذ غلبو ىيمركألا نبا انا لوقيو هطوسب

 وري ىلا ري بتكف كتيتا نيح !ذهف هنم ُتذغنان نجلا ىف ىنسبحن

 ٌيرصلل لاقو نالف كدلوو تنا مسوملا دهشان ىاتك كاتا اذا صاعلا نب

 وهو لا ري ىضق انف آلا !ادهشف ةدلوو ور مدقف كينأي ىتح ُمِقَأ
 هيلا ىبرف ئىرصملا ماق هبناج ىلا هنباو صاعلا نب ورجبو سانلا عم دئاف

 نأ ىهتشن نحو هيرض قلو سنا لاق ةردلاب هنع هللا ىضر ري

 لوقي ريو هبرض ام ةرثك نم عزني نا انبيحا ىتح عزفي حف هبرضي



 مهوم( ان ).هههس

 ءاج امو + ةّرشو ةريخو ةروجو هلدع ناسنالا ىم ةروشملاب رهظي ليقو

 ناسحاالاو لدعلاب رماي هللا نا ىلاعت هللا لاق لدعلاو ناصنالا ىف

 مراكمب ةييالا هذه ىف ةدابع رما ىلاعت هللا نا ةداتق لاق «' ةيالا

 هللا لوسر نع ىورو +اهينادمو اهثافس نع مهاهنو اهيلاعمو قالخالا

 ىلاعت هللا دنع لدعي اًموي ناطلسلا لدع لات حسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلا سانلا ٌبحلا حسو هيلع هللا ىلص لاقو ةنس ىبعبس ةدابع

 .+ركاجل ناطنسلا مهدعباو هللا ىلا مهضغباو لداعلا ناطلسلا مهيرقأو

 ىلا لداعلا ناطلسلا لحب عفريل هديب كحك سغن ىذلاو لاق هنا ىورو

 ىف ماقي تح حمسو هيلع هللا ىكص لاقو ةّيِعرلا عيهج لكي لثم هللا

 هني تع سرإاا ا ناكلسم عنا يوت يام راك كابا وطنا يطع نإ ننزوهشي ضرالا

 مهيلع قِفشُي ملو مهّيشغف هنيعر ما. هللا هالو دبع ىم ام لاق سو

 ىتقا نم نالجر مسو هيلع هللا ىلص لاقو ه ةن هيلع هللا مّرح الا

 كلملا ليقو + دو دل ىدعتي لاع عدتبمو ملاظ كلم ىتعافش نامردجي

 ناك ناو مظلا عم مودي الو اًرفاك هبحاص ناك ناو لدعلا عم مودي

 ةييصا عرهاك عربما لهل رصختم كلا 6 اذ نييالممو م عنموما هيحابت

 ام ركذيل مهتتداح ىف هتبغرو نيدلا ىوذ حعلا لفال هنطلاخم لدعلل

 ىف هلكم ماودو ةرخالا ف هتداعس هب ىذا لدكعلا ىم هيلع بجي

 قيسلالا نارك ديلا كودك هين اانا يشتم قسم ايننلا

 باطل نب رمت ىلا ًالوسر رّيس مورلا كلم رصيق نا ىكح + هل ءاعدلاب

 لصو اف هلاوقا عمسيو هلاعفا فشكيو هلاوحا ىئشفاشيل هنع هللا ىضر

 راممأ انل اهو كلم اننا [نشعل ولات :مكلتم ندا .اهلهال .لاق:غنمتلل لوسرلا

 سمثتلا ىف امان ةآرف هبلط ىف لوسرلا جرخن ةنيدملا رهاظ ىلا جرخ دق
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 رك وع

 ىع هللا دبع آلا ىلا جورخ لبق كيلا تعفد تنك هل لاقف ىسيع

 تدعف ىسيع لاقف يوجر ىيح ىلا كلزنم ىف كدنع نوكيل كيو

 لاق مث تبذك لاق هلققب ىنترما سيلأ تلقف ةرضحا لاقف كلذ
 اولات بذك دقو كلذب هترما ىلا يعدم مكيخا لنقب رثقا دق هماقال

 لاق لب مكناس لاتعت نق ضتقتو ةلاتغنل انبلا عقدا متل ريما

 ريما ىلا نودر اولجتت ال مهل تلقف ىلتق اوداراو نوذخ ان ىسيع
 مكلتقب ىلثق تدرا امنا ىينمؤملا ريما اب هل تلقف هيلا تدععف ىينمؤملا

 نال وس حت قاب كتب !ذشه هلعف ىم هللا ىنمصع دلع هترّبد ىذلاو

 تفداص ةركف 0 نأ معو روصنملا قرطاف ةتعفد مهيلا هعفدب ىنترمأ

 اثِجَف هللا دبع راضحاب رماو ةراسخ نراق ةريبدتب ةدارغنا نأو اًراصعا

 هنكسا هنأ مث اَيأر هيف ىرا ىتح اوفرصناو ىدنع ةوكرتا هم لاق ةآر

 تيبملا طقسو ململا باذو ًاليل هلوح ءاملا لسرا مث ملم هساسا تيب

 الرعش ىنعملا ف ليقو + تاف هيلع

 مزاح ةحاصن وا ممصن مزح (-ىنعتساو ةروشملا بادهاب كشمت

 مداوقلل ةّوق قاوخل شيرف ةضاضغ كيلع ىروشلا لعجت' الو

 هنونأت ام ةرشابم ىف مكباوص رثكا ام سبع ىنب ىم لجرل ليقو
 وذ مزاح لجر انمف لجر فلا نحن لاقف هنع نوضرعت ام ةبناجتو

 امتأكف يارب لمعنو رمالا نم ريقحللو ليلجل قف ةرواشن نحف ةفرعمو ىدر
 نأ مزاح فلاب ريدجو مزاح فلا ىف هتفرعمو هيأر نع انرددص اذا

 "ارعش انضيأ ىنعملا ىف ليقو + اوبيصي
 ةرواشملا هتده حب مكق ةواشف 2 ةدورو تمرو بطخ ادغ ام اذا

 ةرواشنت نم ةدعب ربصاف اقيقش اكان ناك نم ترواش نم عفناو

 () 1[نامع ليوط . - (* 83[ةا2ع ليوط.



 بسجل( الزم )ءههمسس

 كريغ دجا الورما ىلع كعلطم ّلا ىّمع نبا اي هل لاق مث هترضحب

 ىنظ عضوم ىف تنا لهف هلقث له ىلع ىف عاسم كاوس ىرا الو هلها

 ىسيع لاقف ىكلم ءاقبب ةطونم ىف ىتلا كتمعن ءاقب ىم هيف ام ىلعو كب

 ككمو ىعع نا لاقف هيهنو ةرما عوط ىسغنو ىينمؤملا ريما دبع انا

 ىو همد مّيبيام هضعب ىف ام دمتعاو هتناطب تدسف دق هللا دبع

 روصنملا مزعو هيلا هّكس مث اًرس هلتقاو كيلا ةذخن انلكم حالصا هلتق

 صاصقلا همزل هللا دبع هت لتق اذا ىسيع هتع نبا نأ اًرمضم ا ىلع

 دق نوكيف اًصاصق ةولتقيو ةودّيقيل هللا دبع ةوخا هماجعا ىلا هطسو

 ىتع تذخا احذف ىسيع لاقت ىسيعو هللا دبع ىينثالا ىم حارتسا

 هتبستسل اذا هل ىم هنيضق ىف رواشأ نأ ىأرلا ىم تيأرو هلنق ىف تركفا

 ف نظلا نسح ىل ناكو بتاكلا ةورف نأ نب سنوي ترضحلاف باوصلا

 ريما نا هل تلقو ثيدحملاب هتسناف هتفرعم ىف ةحلاص ةديقعو هيأر

 هب ريشت امو كلذ ىف كيأر اف ةرما ىتخاو ىّتي لئقب قرما ىينمؤملا

 ىينموؤملا ريما معو كدي ظفحب كسفن ظفحا ريمالا اهيا سنوي ىل لاقف

 ىم لك نع ةرما متكتو كراد لخاد ناكم ىف هلخ دت نأ كل ىرا ىناف

 ًباوباو قلاتغم هنود للعجتو هيازرشو هماعط كسقفنب لوقتو كدنع

 لمعلا ىل تيهتناو ةرما تذغنا دق كنا ىينمؤملا ريمال رهظاو

 سلما هت تللعقو هباكرشاا اه ةتلغفر كلتا قلق اذا ءي ٌقاكذ هتعاطب

 كل ةرما ركنا ةرمأب هتلثق كنا تفرتعا ناف داهشالا سور ىلع كراضحاب

 اهب تلكو سنوي ةروشم تلبقف ىسيع لاق هب كلنقو هلتقب كذخاو

 كرما ىف تلعف ام هللا دبع نع اًرس ىلأس ا نم روصنملا مدق الد

 ربد هتلتق ىننا هسفن ىف رةتسا الف هنم ىينمؤوملا ريما هللا حارأ تلقف

 ىف مهعمطان هنم ةويشوتسيو هللا دبع ىف هولأسي نا مهّتحو هماقتا ىلا

 راضحاب رماو مهباجاف ءالملا ف كلذ ىف نولئاس سانلاو هيلا اوءاجن كلذ



 مهول( الزبن )ةههمس-

 باب متفتسا دقف ةءاسالاب نسدملا ىزاجو اهنارفكب هيلع ةمعنلا لباق ىم

 ف مهوامتو ىلاعت هللا لاق « ةروشملا ىف درو امو ماقتنالا ىذ زيزعلا طخ

 ىم مدن الو راخآسا ىم باخ ام ٍمَسو هيلع هللا ىكص لاقو «'رمألا

 ةروشمع دبع قش ام لاق هنا سو هيلع :مللا علقم فوعا وودي راستما

 +مدني ةرما ىف رشنسي مل ىم ةارونلا ىفو هيرب ءانغتسا ىم دعس الو

 هباحعال ةراشتسا رثكا !د>حلا:تيأو ام هنع.هللا يصر ةريرها وبا لاقو

 ٌبل وذ لقاعلا لاب ام لُئسو حسو هيلع هللا ىّكص هللا لوسر ىم

 بولطلملا كارداو هباوصل هباحعا نع اهب رصتقي هسفن ىلع هتروشم

 ةجوزمم هسفن ناسنالا ةروشم نا لاقف كلذب ةريغظت هل ةريغ ةروشمو

 ةعبس ليقو + ىوهلا عم ةباصا الو كلذ ىم ةملاس ةريغ ةروشمو ىوهلاب

 نايصجو ءارمو دوسحو ودعو لهاج مهرواشي نأ بل ىذل ىقبني ال

 ىنهقي دوسللو كالهلا ديري ءدعلاو لضي لهابلل ناف ىّوه وذو ليخجو

 برهلا هير يم نابمللو سانلا ءاضر عم فقاو ءارملاو ةمعنلا لاوز

 وليا. ىوهلا وذو ريغ .قاذل ىأو الف'لاملا عيجب لع: ضيرحل لئيخلاو

 ةفيلدل نا ىكح ام ةروشملا ةكرب ىمو + هتفلاخم ىلع ردقي ال وهف ةاوه

 سابعلا نب هللا ىبع نب ىلع نب هللا ىبع هي نمرددص دق ناكر وصنملا

 انلهبلعا ران انو فدا عيشتزسح جرجا نة وطبع ور ار

 ىسوم نب ىسيع هلي نبأ نع هغلب مت ةدنع هسبح كلملا ةسايس

 جو قرصو ةئمإ هاسواو ةيفا هك ىيقعا ىسفا ا ام ةفوالا لع المع ناك

 رع مر رفوف سوات مرت ما رطل اور اللا

 ةرتسو هتيشاح عماج نع همكو ةربد رما ىلا روصنملا تّدأف ةنزحنو
 ناك ىم جرمسخاو هماركا ةداع ىلع ةارجاو ىسيع هته نبا رضحتسا
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 هبه (/9 هع

 كلملا عماسمب هعقوي ىم ىلا هيقليو روز عضي ودع ٍبر كلذ ىلع

 كون, ةونهو فشل كتهنلازبضتابليفر (ملاويلع :ةيو ذكللا ةللشيو

 اهبس ال بقا كولملا ىف وهو ميبق ماقتنالا ىف لاجكتسالاو ةعرسلاو نسح

 ىلا هيحاصب ىضفا ربص نم مك ليقو + هكرادلت نكمي ذل رمأ ىف ناك نإ

 نا كلذ ناونعو ةمادنو مه ىلا هبحاصب نسا لاجكتسا مكو رورس

 ىلاعت هلوق ركشلا ىف درو امتو + ًاللز عقوتي لجتتسملاو اًريخ عقونيرباصلا
 + " نيركاشلا ىزجتسو ىلاعت لاقو ''' متركش نا مكباذعب هللا لعفي ام

 ىف مايقلا ىم تامذق تشروت امل هنا سو هيلع هللا لص ىبنلا نع ىورو

 الفا لاق رأت امو كبنذ ىم مدقت ام كل هللا رفغغ دق هل ليق ةالصلا

 مهلكم لاز نيح |" ] ىنب ىم ضعب فصنا دقلو اًروكش !دبع نوكأ
 لزانلا ءالبلاو مكب عقاولا تداخل اذه ببس ناك ام مهتلود تضقناو

 انلاغتستاو انيلع هب معنا ام ىلع ىلاعت هلل انركش ةلقي لاقف مكيلع

 الو هل نيد ال ىئم ىلا انرما انضيوفتو انحلاصم ىرظنلا نع اننادلب

 تاّينلا انيلع تدسفف مهنع انتلفغل اناياعرل انباوتن ٍحظو ةناما

 مهوباجاف انوادعا مهاعدتساف مهل اناياطع ةلقل دنملل انيلع فلتخاو

 نمي ريدجو لآ ام ىلا انيلا لاق راصنالا ةلقل دانجالا انيلع مهوناعاو

 ناف هيري ام قوف غلبي نإ ناسخالا ىير نميو تيزملا هلمتمي نأ ركش
 ذ ىبملاعلا نع هئانغتسا عم هتمظع تلاعتو هتردق تلج ةزعلا بر

 ركش ىمل تيزملا لدب دق مترفك ةدابز هّرضي الو متثركش ةرثكب عقتني
 متركش نمل ىلاعتو هناحبس لاقف رفك نمل ديدشلا باذعلاب دعواو

 نأ مكمل نم لقن امتو ء ديدشل ىاذع نا مترفك نكلو مكن يزال

 (1) ()وكرنر 11, 0. آه >عمولو» 06 ]1 65[ : ىنب نم ضعب

 38 0001 11ص 0101١ مهتلود ءاضقناو موكلم لاوز دعب نيح..

 (3 4 [جزكذع نس طاذصع ةرداثغو ىنبت () (007مرؤو 2137 7



 ا نويبع

 ه«نكهو ةغيرش كلملا سفن نال لوالا ةريس الا هسفنل رانخ ال كلما

 ركذلا ديج ءانتقا ىلا ليمبو تاجردلا ىلعا ءاقترا ل بغري وهف ةيلاع

 هب وهل ام. تحبو .هتلكمم راطقاو الب جاوناةراعز كوي, ةزيسلا ليكبو
 ال ىو, قوشلتقلا نارختا كلما نإ ةريوز هلاقع ةضالهجي اا وما اكاؤيم

 قزر هنأ تملع همالك تعمس انف م لاثمالا اهنسدجب دلوع 5577 5دعب

 ام ةريغ دنع دجا لو هكح تيدتفهاو. هلوقب تلمعف ًالضفو ًالقع

 ىتلا ةلزنملاب هتلزناو ميدقتلاب هتصقخ كلذلف ةدنع هتدجو

 كلم قلو لدعلاب كولملا ىم ماق ىم ءاكدل ضعب مالك ىمو ء اهقحتسي

 تناكو عّتصتلا الا مهنم كلمي مل رهقلاو روج لاب ماق ىمو ةاياعر بولق

 ىم لخد ناف هل متنتملا ىف كلملا رظنيل لاقو ءاهلكمي ىم بلطت مهبولق
 ثيح ىم لخد ناو ةرشتسيلو هحعن لبقيلف حالصلاو لدعلا ثيح

 رصقا كلملا ىم رئاجل نامز ليقو + هنم زرتكلو ةرذكلف سانلا ٌراضم
 ىم عرسسا داسفالاو ملصي لداعلاو دسفي رئاكل نال لداعلا نامز ىم

 نيذلا اهيا اب ىلاعت هللا لاق تبتنلاو ربصلا ح>م ىف ليق اممو + حالصلا

 ةجالا رقي ةبقاعلا دوح ربصلاو ( اونّيبتف ءابنب قساف مكءاج نا اونما

 ةدايسلاب هبحاصل ىضغيو دوسلل ضيغيو ودعلا تبكيو دوصقملا ثروبو

 ربص ىم ليق دقو + نامركل ةصيقن هنع عفدبو مزمل ةليضف ةوسكيو

 ىلعربص ىم ليقو + هقيدص رثسو ةولدع تبك عزجي ملو ةركي ام ىلع
 .هنم ماقتنالا ىم هسفن نكما هيلع ةصرفلا هل حولت نا ىلا ةؤدع

 نأ هلات نا اًريدج ناك هلواحص رما ىف لجكتسا نم ليقو + ةرباد عطقو

 لجتي ال نأ كلملا ىلع بج ليقو + لجتلا مزالي للخل ناف هل مودي لل

 مهلج امو ةداعسلا ضارعا نع فشكي ىذح هيلا هب ىس ماقتنالاب

 ١ ىلخو. ح8 00245 ك1 5 3(



 مجول( ٠١ )ءههمسسس

 موي كلام محرلا نجرلا دبع وبأ كاققا ان كليو ياك اني غل تلقو هيلع

 ليفو + هلهج ةرثكو هلفع لف تلعو تكحخف ىئمصالا لاق ىنيدلا

 عيج ىلعريزولا نانوي مكقي ناكو سانلا ءالقع ىم ناك ىرسك نا
 دهتنعي ام لتنم ءارزولا غيب عم دمعي الو ةرمأ مظعيو هباحعاو هثارزو

 هئارظن ىلع مدقي هتفرعم ةدايزو هلفع لاكب هللا هّصخ ىم نا ةانعم ام

 ىرطملا « ةعئاض ءايشا ةسهح نا كلملا جعي لوقي انيلا بتكف ديصلاب

 لقاعلا لجرلاو ء ضبرملا دنع بّيطلا ماعطلاو « ىكالا لجرلا دنع

 ىنظقوي نا ةكخل هذهب دىدصق هنا تطعف < ةردق نرعي ال ىم دنع

 كولم ىل فص هل تلقو هترضحأ دكيضلا ىم تّمج الف ةكلطا ريبدتل

 كولملا ىل لاقف اهنم هب لها ام راتخال مهتّيعر عم مهتريس ىف ايندلا

 مهمودأو الفقع مهموقأو ةييس مهلكاو ةبنزد مهالعأ كلذو عسفنل مهنم

 دحاوو « ةاياعر بولقل مهلكماو !دالب متركاو ةّيعر مهعوطاو اكلم

 ميق ىلا عوضنلا خم مهتنسلاو بارطضالا نع ةاياعر بولق رقت ال !ذالب

 رسظناف مهاياعر ىف كولملا ةريس ةذهف « هنلكش ليجتتو هاكم ةلازال ملاعلا

 نأ جعا اناو اهنم تدرا ام كسفنل رتخاو ةتالثلا ةذه ىلا كلملا اهيا

 (!) ]5 كلملا ةبون ديلا تضفا امل .



 بمهوم( ا14 ]ةههمس

 باتكلأ ىم هيف درو امو طرش ام ضعب ادا ةفاتاا ف ليت

 مهعئانو ىف ءاجعلا هب تحّرص مت ةّيوبنلا ''! ةّينسلا هظاغلاب زيزعلا

 ةّيضرملا مهكح ىف ءاكلل هتمسر ام مت ةّيلعلا

 ا , ةّيلكل ظاغلالاب راصتخالا هجو ىلع « ةّيورملا تكنلا ىم كلذ ىف ليقو

 هللا عطب مل ىم نال لدعلاو لقعلا هنمضتف ىلاعت هللا ةعاط ىم هبجحوا

 موقل تايال كلذ ىف نا ىلاعت هللا لاق + عيطمب سيل حظ ىمو لقاعب سيل

 قلخ ام لولا لاق هنا حسو هيلع هللا ىلص ىجنلا نع ىورو + ا" نولقعي

 لثاق ىم رع لاقف ربداف ربدا هل لاق مث ليبقاف لبقا هل لاقف لقعلا هللا

 طعا كبو ذخآ كب كنم ةلعزعأ اًنقلخ تقلخ ام ىلالجو نزع

 هليم اهنم روماب لجرلا لقع ىلع لدتسُيو + بقاعا كبو بساحا كبو
 عئانص ءادسا ىف لاجمالا لئاذر نع هضارعاو قالخالا نسا ىلا

 ضعبل ليق + اًراسخ ةعمس ءوس ترويو اًراع بسكي اه هبنجتو نورعملا

 هتباصا ةرشكو همالك ىف هطقس ةلقب لات لجرلا لقع نعي مب ءاكلل
 «هلوسرب امأ ء,بابسا ةتالت حاب لاقف ابداغ ناك ناد هل ليقف هيف

 هياتكو /هسفن ماقم مكان هلوسر ناف « هنّثدهب اماو « هبانكب اماو

 ءايشالا ربكآ ىم ليقو + هتّمه ناونع هنّيدهو ء هناسل قطن فصي

 لفملا لكتعا ليل دىلسيأ الو *سانلا ةنازادم لكيلا ناك ةقاهت

 ةفاظنو هتفالص ةرتكو هتيحل ميرستو هتمس ةحالمو هسبلم نسحب

 ىمصالا لاق + ضّيبم فينك ىم مك ذا ةليضف هيف نكت مل اذا ةزب

 هلوحو ةرخاف بايت هيلعو نسح رظنم وهو اًكيش ةرصبلاب تيار

 تكسف هلقع ربتخا نا يلدا جرخو لخد ةدنعو جرهو ةيماح

 (3 ةررتؤو عمو طماقر ١] ةزواناع ةنسلا هب تقطن امو. --- !' 00و كلل, 1
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 سول( 44 )ةهومس

 ًالداع كلامتملا ف فّرصت ىم اي

 ةدالب كلم كالو نم ناحكبس

 ىرولا نع بورش نارين تأفطا

 لضصفم تنا ضرالا كولم ىلعو

 اون -ق يىيعس قاب اًرهاظ اي

 مهتوم دساوللو ىداعالا ىتكف

 هتيم اهيم ضرالا 3 حسو مكحياف

 ةباهمو ةلالج هيلع ىنم اي
 ةربخ كلامملا ريبدعب هلو

 ىتتح طرغب ىردت ىلام اي
 تالظإ تين ءا متت اك ليقع“ اكو

 . ا كالا مظعلا هللاو هلئاو

 «لدع ق وهاظ ىع ىلكاس اي

 ددتاتحيوو ممايحو ةتايحو

 ةهن ىف هلدعب دالبلا نا

 ! دل م تدو ١ ةريظن كولملا ىف ام

 «هماقا ىلع روصنم عويشلاو

 همكح ى مولظملا دوسيو

 اًابظاوم لازي ال ةارقلا ىلعو

 لزانم بروق حعلا لهال ّىدا

 تح بولقلا لك مهل ثفطع

 معبر نم ةيادهب 1 21

 ثداوحو ةعدب ىنغ ةّرنتم

 ةياهم دوط ناصوالا لماكتم
 مما ني نع هضم

 001 عشت هيف ت اقف

 فرص ت ىسحو هنم فطلتب

 ىفلل وسو قيفوتلاو رصنلاب
 قطنغخ اال اهنتا نوئظي اوناك

 قىقمفخب ال رهاظ كدنع قلو

 قتكاو ىداعالا ديك ىشدخت ال

 يننهبمج وسب غعلة)اف
 فهرملايوا كنم وفعب اَقإ
 ىنتتخت ال ةروهشم ةياقوو
 ةفلظطتن نمو غشا يو سارت

 فرعي ملاهب انالوم كاوسو

 قتكا كرهل هيو اقبلاي كل

 كا كنز هللاو نقف

 ققتقاو مظنب هيف ام ضعب ٌدخ
 فلحاا مل ةهتايح ريغب اًمسق

 فيحلا نقيض |2535 ةلعلا

 ٍفّوخمن ريغ نما ىف سانلاو

 ٍنَّرَصتق ىسحو ريبدتب اًرهج
 قتشي ىتح قحاب ملاظ نم
 قتقيو ديفتسي ىراخبلا نمو

 قولا دهعلاو ناسحالاو لدعلاب
 قتكي ثتداودل ديك نم هللاب

 فرحي مل ىوهلا ىف ةلالظلا ىلاو

 ٍفقعقو ةنايصو ةعاسجتو
 نقوعحلا ق:ةيانعت وكوت دو

 (» 1[ن[مع لماك.



 عوم( 10 )ءهههع

 ىلع نكعشملاو + ىيملا ىلا مهيرتقت ىم رافكلل باهرا نوكيف !دحا اودجس

 ماهفالا قرطتيف ةياهن الو ءكردتف ةياغ هل سيل ريقكف هللا هديا كلملا

 مايقلا ىم لاب ال اًروما هيلع ضرتقفا دق هناحس هللا نان ءكلستف اهيلا

 ىم ءاهفراوع تافصب عاطتتسا اهبم ةفيرشلا هسفن حيف اهفئاظوب
 , ةّيصرم ةديج ةريرسو « ةّيدهم ةيداه ةقيرطو « ةّيوس ةحلاص ةديقع

 ,ةّيلع ةقفوم ةّهو ءةّيكر ةحلاص لاهاو « ةّيضر ةرهاظ قالخاو

 ىم هل ماقاو ء!دضعو اًمنوع هل هللا ناك تافصلا ةذهب فصتا اذاف

 ال ةدايزو ةداعس لك غولب ىلا هب كلسو ءاددم ىيبّرقملا هنكثالم

 نع ىنتخس ال ةباثملا ذهب وه ىذلا كلملا لضفو ءا>با عطقنت

 ملئا ىلإ لبشؤعللا يسم مهتعو احح ل4 ناشول يقايطيو: كالا عود

 تعلو دقو هركاسش ناسلو ضار بلقب هلكم ماودو ةديياننب ىلاعت

 ,ممالا بات, كلام ء مظعالا فيرشلا ماقملا ف فاصوالا ةذه بلاغ

 ءملقلاو فيسلاو ةبطتللو ةكسلا بحاص « مدكلاو برعلا كولم كيس

 هيلع هللا بجوا اع مكاقلا ءضرعلاو لوطلا ف ء ضرالا مكاح

 ةاغطلا عماق « ىيجسملاو مالسالا ناطلس م ضرغلاو هتسلا ىم

 « ىيمللظلا ىم ىيمولظملا فصنم ء ىيكرشملاو ةرغكا لذاخ « نيدّمملاو

 ريما لو « ىيكاسلمللاو ءارقفلا ءايام ء ىيعطقنملاو لمارالا فهك

 روغثلاو «ةّيصربقلا ركازمإلو ء ةّيرصملا رايدلا بحاص « ىبنمؤملا

 ,ةّينانويلا ةكشدلو « ةيمورلا نوصتلو « ةّيزاجا ضرالاو « ةّير نكسالا
 , نجلا .ورعتو!< نجلاو رمازلو < ىمرالاو:مورلاو 2 ةّيماشلاةكلطاو "

 روغثلا ظفاح « ىنيفيرشلا نيمرتل مداخ « نيرحبلاو نيربلا مكاح

 طبارملا دشاجملا ءطايمدو ةّيردنكسالا قرغتو «طاحا امو ةّيمالسالا

 ديعس وبأ ءرهاظلا كلملا كلاملا ناطاسلا انالوم هللا ليبس ىف ىزاغملا

 ءهراثأ ىقباو هماثا ماداو ةراصنا هللا زعا «ريانملا ىلع هل وعدملا قفاج
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 سسجوم( كا )وهيل

 هيقريف معنلاو كلملا رطاخ ىلا بّرقتلاو ةمدشلل ةغلابع كلذ ىلع دار

 ومالا نولكتيف كلذ ٌكض هنم ققحت نمو هيف وه امم مظعا وش ام ىلا

 ىوكشل ةعاجب رضح اذا هنا هللا ءدّيا هيلع نّيعتيو «هركذ ام ٌكضب

 ماكل ىلع ةّيعرلا رساجتت الثل مهاوكش عمسي الف هيلا راشملا نم دحا

 نم كب ال ةاكشلا هباوج نوكي نأو ماظنلا دسفيف مهتمرح نوكهتنبو

 جورشل مدعو هقعاط كولسب مهرمابو اهقيقحتو ةّيضقلا هذه نع فشكا

 ةديمخل قرطلا كولسب هيلع وكشملا قرتعي نطابلا ىف لسريو ةرماوا نع
 ترركت ناو مالك الف كلذ لقتما ناف لاوحالا ةسياسمو ةموصتخلل ءاضراو

 ناف هاري ام بسحب رزعيو ةّيضقلا رركيف مهنيعب ماصخالا ىم ىوكشلا

 لزع اذا هنا هللا هدا هيلع نيعقبو « هلزع الاو كلذب ماصني مل

 ةيلويد ةمدشت ل تافيس وله 063أ هما ككيأ هي حوت عطا

 كلملاف ةفلاس بونذ هلل ناك ناو هيفكي ام هل بتريف !'!الاو ةريغ اناكم

 هللا هديا هيلع ىعتيو « هنم مقتنا ءاش ناو ىنع ءاش نا ةرايتخاب

 سشانلا ىارو هتفيظو ىلع ةفيظو بحاص ءاقبا ق ىصق هل ناك اذا هنا

 لوي مث اهريغل هتلقن ىم نب الف هنم ةرفان مهسوفنو هلزع ىلع نوعمتجت
 «لوالا كوبو هلزعي كلذ دعب مث هماست مهسوفن نب الف هنود وه ىم

 اوسلو وراح كرك الر او ا كل تركوا ور درر ل ىو يلع عيا

 عيبرلا لصف ىف ةنس لك ف شيج ىبيعت هللا هديا هيلع نجعتيو

 مت ناك ناف ةبهرلا كلذب لصحيل نودوعبو هلكم رخآ ىلا نوهّجوتي

 ىسهظي نأ نيدسفملا ىم دحا ىشتخف نكي مل ناو مهوعف نودسغم

 طيحملارحبلا ىف حالسلاو لجرلاب ةنوكتشم ةبرغا زيهجت كلذكو هسغن

 مل ناو ةوعق قيرطلا عاطنق ىم ةدجو نف لحاوسلا نو دقفتي
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 ا

 هتيحاصم سيلو قيفوتلا مدع ةارادملا مدع ىم هناف هيلا ةردقلا

 دلو لمما قلا ةزدلعم نعل فو ليش هدر ورعلو نك قداح

 ىنعملا ىف ةنكن تقغتاو + لوطي كلذ ىف حرشلاو لها ةبحاصم

 عمجل حمرسي ناكو باطح لج ناك هنا ىح ىو اهركذ تيبحا

 قلم.ت تراصف هيلع تلبقا ىيح اهنم ناخن ةّيد كانه جوف بطل

 هلهو بطل عج ىلع هنواعت تراصف ةايا اهمعطا فيغر هعم ناكو هل

 هباححا ضعب هعمو اًموي ءاجن ةليوط ةذم كلذ ىلع ةّرفسم تراصو

 ىو ةّيدلا ىم هيرقي ناضخيو هيلا رظني هبحاصو ةرجت تحن دقرو

 اهشنت تلعج ههجو ىلع تلزنو ةبابذ تراطف هسرح هبنجج ةدقار

 اهقيدص ىلع ةقغشلا تدصتقو نبغ كلذب ةّيدلا لصحل دوعت مت ريطتف

 اهبحاصل ةحارلا لصحل ةبابذلا لتق تداراو ًاليقت اًرجح تلمح

 ترسكف ههجو ىلع ىو ةبابذلا ىلع رج تطقسو فيقشلا ىلعا ىم تءاجم

 لهامملل ةيقاع ةذهف + هلشا حعاو هقيفر ٌبرهف هتعاس نم تاف 5

 يا ىلغ ةيمآلك ىلإ تفتليي ال نا كلل ةينيفراتهاذم لسزملا ناك نإو

 هتيحل ىلع كحغلا ٌرضي امو سانلل هتلماعم هلماعي لب تناك ةغص

 نا الا رومالا ىلا ةردابملا مدع هللا ةدّيا هيلع نّيعتبو « هنم رذخلو

 هنا هللا ديا هيلع ىيعقيو. , ةدسفم ةريخاتب لصحارما نوكي

 نم ىلعا نوكي نأ تثيحب بكآرملا نسحا بكريو شامقلا رخنا سبلب

 ىف لوقبو كلذ ٌتضب لعفي كولملا نم ريتكو ةهّبالا لاك ىم هتاف هشيج
 لسرا اذا هنا هيلع ىيعتيو « دومكب كلذ سيلو نورعم انا هسغن

 ةركذت هل . بتكي امدقم شيلل ىلع ماقأو تايد نم ميكن لولب

 ىلع داهتعالا ريصيف تاييملا ىم مهم ىلا للسري ىم لك كلذكو دوصقلملاب

 هفئاظو بابراو هباون روما فشك هللا هديا هيلع نّيعتيو « ةركذتلا

 ناو ةاقبا ة>يمللل قرطلا كولس هنم ققحت نف هيلع مه ام ققحتيو
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 هين وزع مهو

 هيلع هل ةيذلو ال نمم هنود وا ةريظن وه نمي كولملا ىم كلم ىم دصان

 اًيحاص وا اودع لسرملا نوكي نا اًمِإ ولخي الف هنم ىلعا دحا من امو

 مديهري انو ةماهشلاو ةيثألا راهلعا الا عبتيف ونكت. نان اتهام وا

 مدعل هيلع ىيرتح ىم لعجو ناكمب هلزني نأو هيلع سومانلا مايقو

 ىم يع عطقني ال كلملا سيساوج نوكت نا ثيحب ةريغب هعامتجا

 دي ىلع ةدراولا بتكلا تناك نافرومالا ةقيقتحج كلملا نوعلاطبو هلسرا

 الف ًالضاج ناك نا لسرملا ىلا رظنيف مالكلا ةنوشخ نّمضتي دصاقلا

 ءاغلالاب باول ةباتك نوكتو ةيفنجب بانكلا ةارت نوكتو همالك ىلا تغتلي

 ال هتان هباوج ىئعقيف ةوق يدي لقع اذ ناك ناو شودشملا لضفلا نع

 نوكيف مالكلا ةنوشخ ةوقفلا فيعض لقع وذ وه نمم ثدح# نا روصتي

 ناف لهملل ىم ال ةفرعملا ةياغ ىم !ذهو هب هطع عم هنم قه كلد

 نككل هتقيقح ىلع ةاري لقاعلاو نسح هنم قمل نا دقتعي لهاملل

 ه«سفنل ةمظعلا ةياغو هيلا لسرملاب صقنلا ليبس ىلع هنم ةرودص نوكي

 ةياغ ىفو هسفنل ى5دقتعي امو هلعف امم مظعأو غلبا هباوج كرت نوكيف

 ندحضتت ناك ناو هباوج كرت قهالا باوج لضفلا لهأ لوقك ةبهالا

 عم لكئاسلا للقع هليقي امب هنع راذتعالا ىئعتيف نكمي ال ءىت لاوس

 كلذ قينيف هتباجا نكمم امم ناك ناو هلاوس ةباجا حصقلا نأ ةراهظا

 مهضعب لاق اك نوكيو ةسايسلا باب ىم نوكيف هتوادع ىلا تغتلي الو

 لسربو ميملع معنبو داّصقلا مركبو دارملا غلب دادضالا عم مطصا 0

 قل لسرملا ةعلاطم ىيعتيف دا ناك ام اماو ةدايزو لسرا ام ريظن هيلا

 هلقغع هيضتقي اب هبطاخجو بتع هيلع هل ريصي الو هققكحل لا

 كلذ ىف ناك ناو هلاوس ةياجاو همازكا ىئعتيف اًيحاص ناك نأو

 ديعب كك ةني هو فالعاا كعبف للخ لأ ىئدوي اًرما نوكي نا الا ةفشم

 لصتا:ام لكب هتارادم قيعتيف ًالهاج بحاصلا ناك ناو تاراؤتعالا



 هم( يزن ]هه

 يش هيلوم وه ىم لزع دارا اذا هناو كلذ ىنعم لقاعلا مهفيف ٌيوبنلا

 ىتح هلاعفا ضعب ةّمذم ىف عشيف سانلل هبيع رهظي ملو ةروما ىم

 وسلا ميفت 4 ةسايسلاو قفرلا لمعت ناو فارع شانلا كوكب نذل

 رهقيو هنم ٌرغيف كضلاب نوكي ال ناو ردهيف اًعطق اًهيلح نوكي ال ناو
 رومالا ريخ حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اك انطسو ةرما نوكي لب

 2 عش لسو هيلع للا لص هيدا يب كشنأ 351 ايطشرا

 اردكت ناةوفص ىمحت رداوب هل نكي مل اذا مح ىف ريح الو

 اًمدم ناك ىا اههس ال تاحلاصلا لاعالا باحع) اضوضخ نيقتملا هي للا

 هبت ككت الو مركي ال ٌبحي ال ىم هناف هل ماركاب هللا هدف ماع هعفنو

 ىف ىورو +“ مكاقتا هللا دنع مكمركا نا هلوقل هلا اًبوبحي نوكي

 ناك ايقتم ناك اذاو ةوّمحاف اتالف ٌبحا هللا نا ايندلا ءامسلا ىف ىدانب

 هدوصقم هل لصعيو عتمبو َةبّيط ةايح ايندلا هذه ىف ىيكف كلذ

 ايندلا روماب اًرفاظو نيقولخمأو هلا اًبوبحت نوكيف لاوحالا عي ىف
 رهنو تانج ىف ىيقتملا نأ ىلاعت هلوقل ةرخالا رادلاب اًركانو اهب اًعتممم

 ىف ىيقتملا ىلاعت هللا حدمو + ثاردنقم كنلس دنع قدصر دلكما#

 هيلا درو اذا هنا هللا ةدْيا هيلع ىيعتيو مظعلا نارقلا ىف ةريثك تايآ

 116[ ليوط. ل 3 00و عرتع 1. ل 3 (00 رووا 37١-51 (1) 11م 2( 3 وا 3( 0 يس أ ا



 هوم( 48 )هه

 ملو كلد ىلعا !ء اًرصم ةدجو ناو هتبسح ال ام هنم رصيف هيلا نكرت

 بسمحب ةرّوعبو نطابلا ىف ةدوملا هل ظفحيو هكرتيف هيلع وه اع عجري
 ٌقخا نوكي نكك هنم ءافتشاو ةريغل عدر هيف ةربزعت نوكيف هب قيلي ام
 توق ىلا جاني هنا الا ه>عبيو ةدوم هل تقبس هنال ةريغ ربزعت ىم
 غل 1 محلا ةركذ اذاو ةمدشلل ىم هل تقبس ام بسحب هل ةررقي

 ريرعتلا هل لصح دق هّنان هلوق ىلا تفتلي الو كلذ ىم هنكمي ال ءوسي
 ىلع اذهو نطابلا ىف كلذ ةقيقح نع صخخيف ريخب دحاأ ةركذ اذأو
 نا ىلوالف ىّرست وا جّوزتت اذاو قالخالا مراكس يم راصتخالا ليبس

 ال ناو تامحلاص ّنكولو ةردآ ىلا لوخدلا نم زئاجتلا عنمبو اركب نوكت
 ىلع نطابلا ىف نكولو ةريغ هيلعركني الو هيف مهتي اعاسم كلسي
 هنيد ىف هقفاوي ال امن ءىتش ىلا برقي الو رهظ ام سانلا ناف ةقيقحل
 سيل هتاف هيف عقاوب انا امو ام ”: ضرغل اذه هسغن ىف لوقيو ةايندو
 برضي ال ن أو هيف عقوي نأ كنثشوي ىمتمل لوح ماح ىم ناف هل دومستب
 سكعلاب ةذل خايف لثملا كلذ مهغي ال صخ حالصا هب دصقي الثم
 هيك دي نيب فاح موو نحو اضرخ نأ مع اذأو ةدسفغم هنم لصحيف

 منا فكاخل نظيف ام ىتعم دصاق وشو ةبوقع اهيف ةياكح ركذي الف
 ىكحا نم لضوتلا دارا اذاو اضيا ةدسغم هنم لصحيف كلذب دارملا
 دحا عم هيلا هّرسيف هب ههجاوي نا اًيحآسم ناكو هضارغا ىم ءىش ىلا
 برضيف هريمض دحا .مهفي.ال ثيحب كلذ ىتخا دارأ ن ناو ةقهج ىم

 هلاقم بطاخملا نهذ ىلا كيرلا لوصو ىلع لدي هتاذ نم لوقعمي ًالثم هل
 ٌكمو نحعلا كلذ نم لكأي رخا ةيناجو نجح ىم لكأي ناك اذا هنا
 دكيز ناك لقيف ىرخا ةرم ةدئاملا دنع ًالثم هل برضيف هماكق ىلا دي
 ءايشا هيصوي ناكف لكألا ف بدالا ةيفيك نع لسع ناك وص لكأي
 فيرشلا ثيدحلاب كلذ ىلع اع هل ل>دتسيو كيلي امم لك لوقي اهتلج ىم



 ل ل اديس

 دقف هيلا بورهملا كلملاب راجتساو هنم بورهملا ىم لذقلا براهلا ىلع

 هللا دودح ليطعتو كايا نينمؤملا ريما لوق ف كلذ نع مالكلا مدقت

 ىلا هتداعاو هيف عفشتلا ىبنيف هنم رفغتساو اًينذ بنذا دق ناك ناو

 ةيوت لبقيو قعردق اذاو توس هل ىدبي الف !دحا ىّما اذاو همو دخن

 ناك ام ىلا ةداعا كلذ هلل يح ناف لاعفالاو لاوقالا ىف هبزج وأ بات ىم

 ل7 يلع ناكاش "ىلا وطني ال ةديشلل و زق ذألا“ قموةعإق والاه ة يطع

 -- دلو ةيتلتع“ ناك اع ةعفر ةديزت بابسا ىلا لّصوتي هنا نكمب كقو

 ءايشا هنمرهظيو اهريغ ةفئاط نم لقا نوكي نا الا مهلقا ةغئاط ىف
 وهف اًمهظع ناك نأو ءالقعلاو ءالعلا توم ليق دقو م ةدايسلا ىضتغت

 لوقي الو حزامب الو لزهي ال ناو رارحالا بانر ىلع لفسلا مقت ىم نوشا

 رماية فارما علا نسكرفلا دب تداوي ةئتا ةناركك نال فلا مكي هاما

 قس لقعو قوذ هل ئم نع ه«فاصوا ضعب تركذ اذا الا هسفن

 ىصضم اًنامز ركشي الو ةمعنلا رفكي الو اهضعب ىلع علطاو هل هنّبح

 هباحعال رهظي الو هنيدل اخلاص نوكي نا الا هيف وه ام ىلع هنسحتسيو

 اذا ىنعملا ف ليق امل عاطاتسي ال انعرمأب الو هئادلعا ىلع هترحق ةلق

 هنع ىوريف هقّقكي ال ام لقني الو عاطتسي 50 عاطق نأ تدرا

 ال هيلا اًيوسنم ريصيف قدص ريغ ةدحف كلذ نع عماسلا تحبيف

 لاغلل 8" هتطساقي "الا ةلزا هقتوعممأاعل 1قجع )قات ةولل ظفعو كلذ لا

 ةرهظي الف عجر دق ةدجو نان كلذ كعب هنمردصي ام رظني لب اهب

 ىلع كلملا ةرهظي الف هيلع علطا هنا ىدبملا حع ناو كلذ ىلع علطا هنا

 زوتمألا كفلح نجا ريل“ ناو ةعضعت ايي ولف ول ءاجسصا ادلب اخون عما

 ئسخا نامل سلا نخ ةيزاثلا لفقلا قيو ةراواي زم هيو دقات ودبل

 نأ كلذب دارا ىذلا نا رهاظلاو هفرعت ال كيج نم ريخ هفرعت

 انهر ةلفرتشم هلا ئىذلا" نديلو هنم ردصي اه زرتح هفرعت ىذلا سحنلا



 سموهم( 110 )وةةوممس

 «٠ كلذ بلاغ نوعيضي ىيلهيم مهكرتب الو مهنتعتماو مهتم سا ىلع

 دحاال ررض ريغ ىم لام ىرصو ةهبا راهظا اهدحا نارمأ هل أدب اذاو

 اهرجتؤملاب امها, ناربماا هلا ةرجو ل17 لقال لديه لاح لايصعو :لاجتاومسالاو

 '"مدقيف كلذ ةيننيج يقتل ةدنج رطاوخ رييغتو هسفن ةحاصم

 دنع رطاوخ بالجتساب لوالا لعف ىلا لّضوتي نا ىلا ىاثلا لعف

 ىضر نكي مل اذاو كلذب ىضرلا ىلع مهسفن نطوت اًروما مهل ىدببو

 رمالا نطاب ىو مهلوقعل اًقفاوم رمالا رهاظ ىف نوكيو مهرّيغت مدع نوكيف
 ىلا لصوتي شطبلا هيلع نّيعتي نم شطبلا دارا اذاو هنحكصمل اًقفاوم

 هب كلملا هلعف ىذلا نا سانلل رهظيو هيلع ةج اهي مقي بابساب كلذ

 دسافم كلذ ىم لصحيف رجتملا بابساب هتركف لغشي ال نأو روذعم

 لاوخا ليطعت اهنمو ةكلطا ملاصم نع هتاذ لاغتشا اهنم ةريثك

 ديلحبلا مهناف لأ لك بايرا ىم ىيقزرتسملا بلاغ قزر عطقو راجتلا

 بطر انهس نوكب ناو ةصقانلا ةرجالاب ةفيرشلا تاّمهملا ف نولمعتسي

 اروذح نوكي نأو لّيختلا ريتك نوكي الو لاعفنالا عيرس نوكي الو معلا

 كيفيت نوكي نؤ دل ةريغ)كلليةفايخلاو نم ,تالولظ ىن لوقو ىقيد»ألو

 كلذ نع عجر وأ ناصنالل لشا وهو هفاصنا :مدعل هنم ةرداص ةنايخل

 ىيفع؟ نبا اًيزانه تانأ ىم برقي الو كلذ ىلع مادو هتريس تنسحو باتو

 تراه ناك نان هنع ةدعيبو همركي لب ةّرس هل ىتنفي الو ةريظن كلم

 ام ريشل ليلق نوكي نا امإ ظظ0ً الف ةوادع كلملا نيبو هنيب نمم

 وه ىم لسارين كلملا لاوحا ىلع علطيل ام ركمل وا همو دنع ريخ ظفح
 بحاص ىم اًبراه ناك ناو. ه«مالكب دنخل رطاوخ رقني اميرو هنم براه

 بجو دل ناك ناف هبحاص رطاخل اًماسما هل هترقت مدع نوكيف كلملا

 1 ةايااتاخعجبف



 ا نول رووح

 سداسلا ءاهماكحاب نيمتاقلا روما ةرابتعاو اهمارباو اهضقن ىلع ةرمأ

 بالتجال لاومالا تاهج ىلع هظقيت عباسلاو «دابعلا ىم قوقل ىوذ

 ءاهعايض عرازم رابتعاب دالبلا ةيوقت اهب ىتلا لالغلا نطاومو اهعاونا

 ةلازال ل>هع.لا ةضيرف ةماقاو ملاظملا فشلا تقو لك ىف ةداهتجا

 رومالا ثداوحو لاوحالا تاددكجحتم ىلا علطقلا رشاعلا 4 ملاظملا

 مالسالا ةأا>ده مه نيذلا حعلا لضا مظعت ىلاعت هللا هدا كلملا

 هكح نوكيو ٍةّمعرلا لاوحا دكقفتو دنجلو ءارمالا رطاوخس ةخالاو

 ًجهلح نوكي ناو عبرالا ىم ناك بهذم ّىأ ىلع فيرشلا عرشلا قفاوم

 ةواطعو بجتلا ىم هلقع نوصيو دود لطعي الو ةبوقعب لحكي الو

 ةهاغسلا ىم هظفلو ةدالبلا ىم هنهذو لخإلا ىم هةكاسمأو نرسلا ىم

 رامخا ىم لقني اي ًالقغتم الو ةّيعرلا لاصمو ةكلطلا روما ىف اًيناوتم

 عدربو قدصلا دهتعيف هيلا لقني ام ةقيقح ىع صحخخذي ناو ةاياعر

 ىيعبس ةدابعب كلملا ىم ةعاس لدع نان داسفلا تدح المل بذاكلا

 ىيظفتحت اوريصيل مهلاوحا دعقغتيو نيح لك ىف شويكل ضرعيو ةنس

 3 34 ء( 8. آه اءءاسمع ءافكالا عدا مهما ةنداناع.



 مجم( نك )ءههشسل

 ناو ى تبك اهتدهجا نا ىتّيطم ىسفن لاق هنا هع هللا ىضر ريزعلا
 نا هيلع لب ةرومأ داسفو كلملا عييضت ىلا ىذا ةوهش ءاضق وا اًوهل ناك

 مايقلاو ىلاعت هللا ىلا عّرضتلا ىلا امسق اهنم لعجكيف « هتاتوا مسقب

 هلكم حلاصم ىف رظنلا ىلا امسقو < عوشخ هتدابع ءاداو هتمعن ركشب

 ىراج ىلع هبوكرل امسقو « هقحارل هسفنب ءالتخالا ىلإ اهسقو « هنّبعرو

 دنع لوخ دل امسقو « هتّقعر اياضفق فشلا هسولجل اًمسقو « هتداع

 ءادال لسرلا ىم رضح ىم راضحال اًصسقو « هتمدخ ةفيظو ءادإل هيلع

 مسقو « هئاصخلا ىم هنثداحل رضحب نمب هساندتسال ًًهسقو « هتلاسر

 ىف نيعتسي نا كلملا ىلع ىّيعتي كلذكو « هتلوليقو همانمو هنوكسل

 ليق دقف لاجرلا لالجاب لاقتلا تاممهملا ف دمتعيو لامثعلا ةءافكب لامالا

 ٍمجاع وه ىم ىلا ةرما ضّوف نمو عاض ٌوفك ريغب هلي ىف ناعتسا ىم
 نناابما ,ىدحلا هتيلوت ىم رذخل لكر ذحكيلو عاضاو كسفا كقف هنع

 ءاضق وا ةمركل ةياعر وا عيفش ةعافشب ةّيويندلا وا ةّينيدلا ةكلملا روما

 مقل ك1 دارج وجب نأ انا دارأ_ىلذ كلله لا عإ ءىكي وبا ذآ كح

 + تايالولا ىم هل ملصي ال اي هعمط عطقيو ةالصلاو لاملاب هيفاكيلف

 لاهالا بهذلاب اهيلع شوقنم جاس نم ةيشخ ىرسك باب ىلع ناكو

 ةرشع اًضيا هللا هديا كلملا ىلع ىّجعتيو لاقالا تويب ىلع قوقكلو ةءافكلل

 رفاك ةكوش هيلع ىوقت المل هتيحان ىم مالسالا ةضيب ظفح لؤالا ءروما

 دادعتسالاو بهألا دادعاو دانجالاو ءارمالا ةماتاب رجاف هيلا لصي الو

 لاهيالا دقفت ىناقلاو « كاردالا بابراو ةّيقئاطبلاو ةّيسركل ةماقاو

 اهنامهّيمو اهترام حالصا قردابتلاو اهتالو لاوحا رابتعاب روغتلاو نوصخلو
 عبارلا / نيدقعملا عدرو نيدسفملا عفدل تاسايسلا تلاثلا ءاهرئاخذو

 ىلاعت هللا اهلعج دقف مراحملا باكترا ىم ةعناملا هللا دودح ةماقأ

 ةعافشب اهطاقسا لح الف اهتماقاب رماو لاومالاو سوفنلا ظفحل ةسارح
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 هماربا لبق تامهملا نم ةدبري اب تدعي الو همام لبق هلعف ىلع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر بدن ىقو ةرفظلا .بابسا ىوقا كلذ ّناف

 همك ىلع نع لقنو + ناهكلاب تاجاشل ىلع اونيعتسا لاقف هيلا مسو

 ضلي كاقورم هريسا ترض..هدردوظا نان: كوئينلا كوش لاقزطنا بده وومأللا

 لاقو « كسرتفا هتقلطا ناو كسرح هتظغفح نا كسرف كناسل ءاكشل

 رعشت كلذ 3 ميرحعب

 بطعيو ناسللاب ظفح ءرملاف دظفل نم سوتحاو تاك هكا ظفحا

1 

 بعتشا عئؤدا بوست ىسك دقلو 1 بوت 0 اذاو

 قيفش مصن عالطا نع هيف ىنغتسي ال ام رومالاو رارسالا ىم ىنكل

 لكب قثي الو ثداوتل ىف ةركفب عفتنيو تاّمرملا ىف هيأرب كاملا ىيعتسيف

 ىرظنيو تدارغنأ 0 مهنم كحاو 15 4 عمسدو كلدذدل الفأ ةأرب

 عقو ىف بوصالاو بولطملا ليذ ىلا برقالا وض اب لمعيو هعمسي ام عيج

 ىف لايف كانو 359 نع ارجاب ارخخ قري لو هدس 5 ةنعتي اكان يدب
 .: رعد 506

 رداصملا كيلع تقاض "٠ ةدراوم تعسسوست نأ ىذلا رمالاو كاّياو

 رذاع سانلا وكاس ىم تل سيلو 0 ءوملا دعي نا نسح اف

 ةنم سئفنلا ترج ةروب حلت ىن رظنلاو كلملا حلاصم 1 !ًداهتجاو اديك

 3 8ة[نارنع لماك. ح (" ]1 رصحصومنعر ةكتتننا هاذ ةردزن5 م رامار اعماق ةراان طوق

 رم عض ماتت“ |ذ ردعمامل م تاسعا 2 ا 1]نانم ليوط. ح3 1 ها ]) ةداوم.



 هوم( تاو )هه

 مهمالك َّق توصلا ةراهج كولملا ءاكح راغخا كقو هلاضف ناضربو 1

 «..بونذلا ردق ىلع بيداتلاب 5ديعو لعججو مهعماسل ةييه اذ اوذوكيل

 وهو ةمركع ىلا بتك هنا هنغ هللا ىضر قيدصلا ركب ىا نع ىوز كقف

 كتان اهتبوقع نم رثكاب ةيصعم ىف ىعوت نا كايا لوقي نامعب هلماع

 هيلع بجيو ميمذ ندرمالا الكو تبذك لعفت مل ناو تما تلعف نا

 ناف رهاق ريش هتان بضغلا ىم هسغن عنم ىف داهتجالا هللا 5 ليأ اًمضيأ

 نكت ”نكنياالو ًالعف ةلاخل كلت ىف ىضمي الف هيلع بلغو هيلع رد

 قيما ورنا اصر ىلإ فلو اك بنك سرغلا كلم نأ _لايقو
 كل ام بوتكم هيف ناكو ةرخُؤت الو بانكلا اذه ىلا عفدان تبضغ كق

 ضرالا ىف ىم محرأ قولخغ رشب تنأ امنا دوبعم هلاب تسل بضغلاو

 هتاف جامل ىم زارتحالا هيلع بجي كلذكو م ءامسلا ف ىم كجري

 هلاك عييت ا ا ا

 لان ندب ناش دست راب سر 5 ا ل و لب ةدحاو

 مادقاو ماققناو ةبوقعو وفعو ةءاساو ناسحاو ضارعاو لاهقاو ةلسشو

 باهتمجحاو روهظو بوطقو رشبو ناصقنو ةدابزو عنمو ةباجأو ماجعاو

 نان اير متتاو اًريبدن لكا اهقحاسم عم اهلح ى ةلاح لك لامعتسا اف

 هيلع لابقالا ه4صي ىم مهنف ةتوافتم مهقالخاو ةفلتخم ملاعلا عابط

 ىتبعتيو هنم ماقتنالاو هنع ضارعالا هك صي ىم مهنمو هيلا ناسحالاو

 ىف لهفصحتو ةردقملا ىوذ ىم ءادعالا ةلاهتسا هللا هدا كلملا ىلع

 قيرظ ىلا مي لدعي ةلاهكساو حالصأ مييف عجب ممل ناف مهحالصا

 ةذخاوملا هنكمو ةصرفلا جو دل حولي نأ ىلا مهب ةقئاللا ةرادملا

 رضم 0-2 نان هنقو نع ةرخورب الو ةردابملب كلذل زهننيف ماقتنالاب

 ملاصم ىف اهمظعاو اعفن ءايشالا معا ىم نأ كلملا ٍلعيلو ىسغم هلاجماو

 مزع دق ام ىلع !دحا علطب الو ةرما ءافخاو هريس ناهتك اًعقو كلملا



 هجوم( نذ وهيل

 لجو رع لاق + ىلاعت هللا طخ نابلاج اهيف رّبجتلاو ربكآ اهنم ءايشا

 ال مالسلا هيلع لانو + !'اراّبج رّثكتم بلق لك ىلع هللا عبطي كلذكح

 نم وهو بجتلا اهنمو ربك ىم ةرتذ لاقتم هبلق ى ناك ىم ةنجل لخ دب

 نغت ملف مكترتك مكتبجتا ذا ىينح مودو ىلاعت هللا لاق + تاكلهملا

 ىّوهو عاطم تق تاكلهم ثالث مالسلا هيلع لاقو + '' ةيالا اًئيش مكنع

 بطعلا ىلع هبحاصب لضم وهو رورغلا اهنمو هسفنب ءرملا باجعاو عبّشم

 اهيدابم ىف لاوحالا ىري نأ وهو بعش تاذ كاله تاطرو ىلا هل قئاس

 ٌرمغيف « دارطالا عبجاو_ةلاال عنيفه ىظيف م دادسلا كلس ى ةيلطتنم

 نم وهو يتلا اهنمو «دادعتسالا نع لفغيو بقأتلا لههبو كلذب

 ىمو ىلاعت لاقو + حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حرتص ىتلا بابسالا

 هنا هّمذ ىف ىنكيو بذللا اهنمو " نوعفملا مث كثالواف هسفن يَ قوب

 ىلع ىجعتي ءاينتالا 8خذهف < ناسنالا ةصيصخ بلتسيو « ناممالا بناج#

 نسحو هناطلس زعو هسفن نرش نوصي نا ةياردو بلو ةنطف ىذ لك

 عامتا ىلا عراسي ال نا هللا ة>ي) اًضيأ هيلع بجو كلذ نع هنعمس

 سافنا ٌناف « تاراششالا ةغخو م تاكرل ةعرس بناج ناو « تاوهشلا

 ءاكتجل "قي عير لغم لايق ةقلو 2 ةلوفتم هلحافلاو ,ملكوتما نال

 ىم ةبختنم وأ « عوج رون ةوذج ىم ةسيتقم اهناك تالك عبراب كولملا

 كلم لاقو ء تمصلا ءاجعلا لع للضفا مورلا كلم لاقف « عوبني ةرارق

 ىم انا ككينهلا كآلم لاقو ءاهلكما ملو ئتلكم ةلكلاب تقكت اذا سرفلا

 تمدن نيصلا كلم لاتو < تلق ام در ىلع ىتم ردقا لقا مل ام در

 ةجاشل تعد اذا ءاكال ضعب لاقو  توكسلا ىلع مدنا ملو مالكلا ىلع

 ناجهيرت ناسنالا مالك ّناف هب قطني نا لبق ناسنالا ربتعياف مالكلا ىلا

 6 0 م1 0
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 هجوم( 02 )63---

 2 تادابعلا كلت عب لئاضفو <« تاعاطلا كلت روجا لتتم .« ىلاعت هللا

 ىلع همدق ىلعاو «ماركآلا !ذهب هشخ ىذلا ىلاعت هللا ركش“ مزاليلف

 « شالا ليلا اذهب عتطلسلا قا قلقا ىف“ةاو « مانالا عيجج سور

 لابتنلاو نعم ةقلكلف « ىتعمو 70 لاوحالا عبد قاف ىدلا نرشلاو

 ةجردلا ةورذ اهناطلس قرو ءايندلا رئاس ىلع اهلضف تبث ىنلا

 نيد هلا ضرالا كولم رئاكش' ناك. ناضوالا ليج قاجتو ءايلغلا

 ايحدونلا مامز كلام ٍمسو هيلع هللا لص ىبنلا ناكو < ناخت هنمو

 مث «قيدكصلا ركب ىبا مامالا ىلا ةفالدل تلقتنا مث , قيقحتلا ىلع

 دحاو لعب دحاو ء ىبعجا مهنع هللا ىسخر ءاغلشلو ةباحعلا اهتراوت

 ليل لادا قافلاب ١ نيف زولمآ عقلا عطيراعللاب م97 ترانغا نادل

 لالا .تينأ نس لاومالا ساوهناو ال13 01: ه7 ما ةروصنملا شويخلو

 ناك كلذ نع اًصقان ناك امو « عالقلاو ندملا ةعاطو دنل ىلع ةقفنلاو

 نا بل ىدل عفا .الاع وفا لبق كقو ردقا دابعلا ةسايس ىلع ناك

 ا هيلع ةعنتمم هسفن ةعاطو ةريغ ةعاطل عمطي

 اكاضع دك كتلق نا معتو تدحعتم بلق كعيطي نأ عمطتا

 "3 ل[ رب د رزعأ نمع ادعيصع لع امه ءممرعاعو مع دءصطلعما صقصم روق نكمار

 رمي نمي ب 3 ]نام رقأو.



 ا ادم نم ناطلشلا) هوك يسافو .ةقكركملا» ةنطتسلا ارا يك 5

 ل تكلا سوململاو ةغيرشلا بكاوللا فيصوو تاغظوملا اهمزاول ةماتال ةدهتعب

 عفدسبو ءدارملا لاني اهيف ةّيبوبرلا رارسا ىمررس ةيطلشلا" نأ للعأ

 ىاصق ىم لكر باد اهب عطقبو «دامعلاو دالجلا 0 ظفحتاو ء داسغفلا

 , ةسارعل اياعرلال ءاهاباجي نيش «ءاشايازم ديج ىم نال ه دانعلا

 ةسارحو م ةدالب ةياج هللا ديا ناطللسللو ء ةسايسلا ةسابرللو

 ةاضنرأ هذال ماكح الا ىم هللا قيكرتلا ام ظفحو ه ةدانوا تيقتو هنيد

 بجوأو « مارخل باننجاو بجاولا لعفو دود ةماثال « مانالا ىيبب ىم

 ةدوقعم مهتروما لعجو « مالستسالاو هب رما اهف هتعاط اياعرلا ىلع

 ةنسلا راعش ماقت هب ءىرالا ىف هللا هدا وهف « ماربالاو صقنلا ىف هب

 اهتفرعمب قحا نوكي ناو ءاهلضفو اهفرش كاردا دارأ ىبو + ىدرغلاو

 ءاهتارمت ىم ىريف ءاهرادقا رطخ ققحيلو ءافراتآ ىلا رظنيلف ء ايلشاو

 قازر الو ظفشلل لاوماللو م ةسايسلاو ةمالسلا .سوفنللو م ةساركل دالبلل

 ةاعغعبلا عشو ةمللظلا عدرسب «راهظالا ىنيدللو رشفلا ملعلاو «ناردالا

 حلاصم ةماقاو « نيدسفملا نيدتعملا عيت ىم ماقتنالاو « نيدرمم لاو

 هديا هل بتكيذ « ىلوالاو ةرخالا رما ماوق مظتنبو ءايندلاو :نيدلا



 بسهجوقم( نإب )هههدي

 اهلو ةنيصح ةعلق اهلو ةرعو ةفيطل ىبف ريكبرع ةنيدم اماو « بلح

 | دكت عيضح غلق: اهلوااةفيطل ىف ترييرحي ةقيالم اماو. 2 بلح

 ةنيدملا هذهو بارخ نالا اهبلاغ ىف ةّدعو عالق عبرا هب ملقا اهلو

 رو ايذ ةلج ى» كبنتاك مهتلماعمو ممعالقو كاركشجبو ريكبرعو

 ةلكمم اماو + ةيبلل ةكلطا ىلا نالا تفيضاو ةييفرشالا مايا ف تحتف

 ةيوتسم ضرا ىف هكاوفلاو ةايملا ةريثتك ةنسح ةنيدم اهئان ةيطلم

 ترهبر كو راصحارقو ىوكو راششوم عالق عبسو مكحت روس ىلع لقشت

 ءالع ناطلسلا تضخ تناك مورلا ئم اهلصاو ةريثك ىَرَق ىلع لقشت

 ةلام اهلعجو نوالق نب دم رصانلا كلملا مايا ف تحف نيدلا

 ولو + ةّيبلشل ةكلملا ةلجج نم اهنا نظي سانلا ىمريثكو اهدرغمب



 013( خلا | دن

 وفو نادملب هيو عستف ةيرازوالاو ةيناضمرلا ملقا امأو ه بلح عباوت

 اهل ةخةفيطل ةنيدم ىدهيش ةيراسمق ةنيدم امأو « بلح عباوت ىم اًضيأ

 امأو « بلح عباوت ىم اًنخبأ 2و ىرق دكب ملقا اهو ةفيطل ةعلقو روس

 ىم قو ةنيصح ةعلق اهلو ةرماع ةنسح ةنيدم ىبف بات ىيع ةنيدم

 عباوت ىم انضيا ىو ةريتك ىّرق ىلع لشي ملقا اهلو ندملا نسحا

 اهلو ةياغلا ىلا ةذيصح ةعلق اهبو ةفيطل قيبف ىيملسملا ةعلق ةنيدم

 ةلماعم ىم اًضيا ىو .تارغلا طش ىلع ىبو ىَرَق ةدع ىلع لشي ملقا

 ةفيطل ةغآكعك ةعلق اهو ةلدسحل ةنب دم ىبيس ةريملأ ةخيبام امأو ه« بلح

 2 بلح  عباوت ىم ضيا قو ةديدع ىَرق اهلو تارغلا رهظ ىلع نابكرلا

 نالا اهبلاغو روس ىلع لهتشت ةريبك ةنيدم ىف ءاهرلا ةنيدم اماو

 ىم نالا ىو ىَّرَق ةدع اهبو قينجملاب ىر نيح مالسلا هيلع ليلخخ

 ةنيصح ةعلق اهبو ةغيطل ةنيدم اهناف ركرك ةنيدم اماو « بلح عباوت

 اليه ماجتعو :ةحي دلع رف اهلو_تارغلا طش لعمعو لثمل هليل و

 ةّدع هب ملقاو ةنيصح ةعلق اهلو ةفيطل ىهف اننك ةنيدم اماو « بلح

 اًييغم يصح ناكف روصنم نى.صح اسأو 4 بلح عباوت ىم اًضبأ و ىرف

 عستم ملقإو |>دج. .ةنيصخ ةعلق اهلو ةرعر ةفيطل ةنيدلم ىف

 ةنيدم اماو ءبلح عباوت ىم اضيا ىو ةديدع ىَرق ىلع لقشي

 5 للاب دلع ىّرق هب ملقا اهلو ةنيصح ةعلق اهبو ةرعو ةفيطل ىبض 5كنرد
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 دسم ]ةههمسس

 راجنلا بيبشل ربق اهب 5 ةعمت# مف الكنأ هنن امأاو < كلملا باب

 ربعج ةنيدم اماو ء بلح ةلماعم ىم ىو ىّرق ةّدع هب ملقا اهلو

 هسا قو ىركف 6-23 هب ملقاو ةنيصح ةعلت اهلو ةغيطل ةنيدم ىهف

 و كفيلا ةيياكم ىجف ةبحرلا ةنيدم اماو « بلح ةلماعم ىم

 ةنيدم امأو «بلح ةلماعم ىم ضيا قو ىّرق ةّدع هب ملقاو ةعلق

 ىرَق ةّدع هب ملقاو ةنيصح ةعلق اهبو ةغيطل ةنيدم ىهف !"ارصس

 اهلو ةفيطل اهناف يمرس ةنيدم اماو ءبلح ةلماعم ىم اًضيأ ىو

 بابلا ملقا اماو ءبلح ةلماعم ىم ضيا قو ىّرق ةّدع هب ملقا

 « بلح ةلماعم ىم اًضيأ وشو ىّرَق ةّدع هبو عسّتم ملقا وهف ةعازبلاو

 نال اكدر الل ناعيا ةلذك هيَ عسّتنم وهف زازعو سيلك ملقا اماو

 ناكم وه امتاو مملقاب سيلف قمعلا اماو « بلح ةلماعم ىم وشو ىَرق

 بلاغو ةديدع ىّرق هيف (” ةريزملا ملقأ امأو < ىِّرق ضعب هب عستم

 لا هني ا يل ىو نابرع اهلها

 «<بلح ةلماعم ىم اًضيأ ىو ىّرق ةّدع هب ملقا اهلو ةعلق اهبو ةفيطل

 تركع اهنا ليقو تمده ةعلق اهب ناكو ةغيطل اهتاف سايا ةنيدم امأو

 سيس ةنيذم اماو ,ء بلح ةلماعم ىم و ىّرق ةّدكع هب ملقا اهلو

 اهبلاغ ةديدع ىّرق هب ملقا اهلو ةنيصح ةعلق اهبو ةفيطل ىهف

 ةكحت ةنيدم ىهف سوسرط ةذيدم اماو « بلح عباوت ىم قو ىراصن

 برغلاب ىّرَق ةدع ىلع لقشي ملقا اهبو ةفيطل ةعلق اهبو روس اهيلع

 ىهف ىيسم ةنيدكم امأو « بلح عباوت نم اهيا ىو طيحلا رجلا ىم

 اماو ءبلح عباوت ىم اتضيا ىو ىّرق ضعب هب ملقا اهلو ةفيطل

 ىم ًضيا يو نأ> لب ضعب هب ملقا اهلو ةفيطل ىهف ةندآ ةنيدم

 ا /165[1 رؤيشن. ل 9 4 ةردرتل , 1( ةبودل



 تمعوم( |ث4 )ءوههسل

 امم تارازمو نكاماو >لجاسمو سرادمو عماوج اببو ةريقك تاجرنغم

 ةلماعم ىم ىو ىَّرق ةّذع اهب ةلماعم ابلف ةّيِطس اماو ء هحرش لوطي

 نامعنلا ربق اهبو نيعباتلا روبق اهم لاقي ةعبسلا بيراحملا اهبو ةاج

 ةذنج نيو انيرك اينش اذاوتح ناو ونع هللا ىو ا

 هلا هدلعاو هيشغف رقتفا مث لام اذ ناك ناذخي ىم ضخ نأ هداخ

 مكنم لك -ريقف نالا وهو توببلا ىوذ ىف مدلف نإلاترسملا نس

 كلذ اؤضرف نانيد. نينت) لك لاعف اين هيطس اه ل0

 ىم هيلا عفدو اهيسحن اههوضاتعت متاناو لاملا تيب ىم اهلَدعأ انا لاقف

 "ارعش لوقي اشنان واني تالا ةرشع كاملا كم

 سمع ند يدجقلا ناعنو نامعبك ىو ريو ساجر اونلا كيك دلل يو

 رورغ 0 0 ماوقالا ةيذاكل نككشت مو لاقل قول لاق !ذآ

 دطقنيف يبلقني مل ىوت امهىوك ' لراتت تنص راشضنالا وحل دوك

 ةلماعم اهلو ةفيطل_نالا ىو روصقلا تاذ اهمسا ناك ةرتعملا ةنيدم اماو

 نصح امأو مدع هللا يصر توهالا رورعلا ىفع ىد كروبق نام

 ةلماعم ةلجج ىم ىتو ةلماعم اهلو ةغيطل اهناف ةايصم ةنيدم اماو هء ةاج

 ىلع لقشت ةياغلا ىلا ةعستم ةلكم اذان ةّيبلكل ةكلطا اماو + ةاج

 2و بلح اهندم مظعاو قلب لع ىّرَقو تالاماعمو عالقو ندم

 2و اهغصو لوطي ام تامانعو قاوساو ةذسد رثاعو تارازمو دكحاسمو

 (" 3[نانع ليوط .س 19 ]ع5 لعاتج د55. 001'[ل)ا : زيزعلا دبعو رمعو ريدبو.
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 80 )هياح

 اهلو اهريظن ىتو ضيا انهم ىهف توريب ةنيدم اساو ء قشمد ةلماعم

 ةلكللا اماو +: قشمد ةلماعم ىماّضيا ىو ىَّرق ةّدع هب ملقا

 ةنسح ةنيدم و سلبارط اهندم مظعا ةدّيج ةلكم اهناف ةّيسلبارطلا

 ءىطاست ىلع ىو ةنسح رثاكو تاماكحو قاوساو سرادمو عماوج اهب

 ىلع لقتشت قو اهتكيه نسحل ةترصم ةّيماش اهنا لاقي طيحملا رجلا
 نيلي ةفيحت نبأ «نيايصتما .١ اي دهب قوي الموب ملاو ل دش عكس

 مملقا اهلو ةنيصح ةعلق ىيو نويهص ةعلق اهبو ةفيطل ةنيدم ىبف

 ىميف بقرملا ةعلق اماو « سلبارط ةلماعم ىم ىو ىَّرق ةّدع هب اهدرفمب

 2«سلبارط ةلماعم نم اًضيا و ىَرق ةّدع اهب ةلماعم اهلو ةنيصح

 وهو ىَّرق ةذع هب ةلماعم هلو عينم نصح ويف داركآلا نصح اماو

 اهلو ةنيصح ىبف سومدق ةعلق اماو < سلبارط ةلماعم ىم اًضيأ

 اهتاف ةّققذال اماو «سلبارط ةلماعم ىم ىو ىَّرق ضعب اهب ةلماعم

 ايلويط يعش رجلا, نذي عاد هر ينارخ ( فاعور ادج معتم ةنيدم
 اهتاف ةليج اماو «سلبارط ةلماعم ىم اًضيا ىو ةريقك ىّرق اهب ةلماعم

 ىم اًضيأ ىو ةلماعم اهلو مثدا نسب مهربأ ربق اهبو ةخفيطل ةنيدم

 «سلبارط عباوت ىم ىو انيم اًضيا ىهف اقرع امأو « سلبارط ةلماعم
 ةلماعم ىموضهو ىَّرق اهب ةلماعم هلو عينم وهف راكع نصح اماو

 عباوت ىم وهو ةلماعم هل سيلو عينم وهف ليلج نصح اماو « سلبارط

 اماو « سلبارط عباوت ىم وهو ضيا عينم وهف فهللا اماو « سلبارط

 ىلع لقشت اهعباوتو ةيسلبارطلا ةلكمطا نا ليقو « كلذكف ةفاورلا

 ةعستم ةلكم اهناف ةّيوامال ةكلطا اماو + ةيرق نالآ ةثالث ىم بيرق

 ةنيدم قو ةاه اهن>م مظعاو ىّرقو ملاتاو عالقو ندم ىلع لهتشت

 هويعاعم اهلو ةديدع جارباو مككن روس ىلع لهخشت ةياغلا ىلا ةنسح

 اهبو ةريقك ريتاضتت اهبو اهب طيحت ىمصاعلا رهنلا اهبو كنلرمت اهبرخا



 سمجوم| 2 )وهج.

 ضيفقسملاو ملاقا ةدكع هب نا ليق ناروخل اماو ء قشمد ةلماعم ىم

 راغص ندمو ةاهللا ةنيدم اهبو ةيرق فلا نع ىغين هنا سانلا ىيب

 فين هنأ ليق ةطوغلا ملقا اماو ع قشمد ةلماعم ىم اًضيا قو ةقرفتم

 ىم اضيا ىفو ندملا هباشت نادلبو راغص ندم هبو ةيرق ةئاقلت نع

 ربكاو هراعوا ةريثك بيجي وهف نارعن ملقا اماو « قشمد ةلماعم

 ىم اًضيا قو ةيرق نيقسو ةكام نع فين هنا ليق نارعن هنادلب

 فين ميلقا هلو هندم براقم وهف ىنادبزلا امساو ع قشمد ةلماعم

 اماو ءقشمد ةلماعم ىم ضيا وهو ةريثك رهنا هبو ةبرق نوسخو

 ملقا هلو ممتلا ىداو اهقلماعم ىمو ةفيطل ةنيدم ىبف حون كرك

 ىم اتضسيا ىو ةبرق نوتسو ةئامتلت روكذملا ىداولا ىلا فاضي ام عم

 نذلا نو ةيدح رنعو هالة للساو هك ةوورسلا ايزو هوه لاه ف اجم

 ضيا ىو ةيرق ىتثام نع نوني ام ىلع لشي ملقا اهلو بارخ اهبلاغ

 ةياغلا ىلا ةنسح ةنيدم اهنان كيلعب ةنيدم اماو ء قشمد ةلماعم ىم

 اهترامعب رما مالسلا هيلع ناهلس نا ليق دي اهب ةنيصح ةعلق اههبو

 ىيتاسببو تاماّحو قاوساو ةكرابم نكاماو سرادمو عماوج كبلعببو

 عاتسو م املا 12 لفشو وس ملقا اهلو اهحرش لوطي ام راهناو

 ىو ةنسح ةنيدم اهناف صج اماو ء قشمد ةلماعم ىم اًضيأ قو ةيرق

 ىم ةبيجخخ ىبو ةنيدم قوف ةنيدم ابنا ليقو ةعلقو روس ىلع لهشت

 عماوج اهبو هنع هللا ىضر >يلولا نب دكاخ رمق اهبو تكاحكلا

 ةدع ىلع لقشي ملقا اهلف ىّرصُب اماو  تاماجو قاوساو سرادمو

 هب ملقا هناف زيزعلا عاقبلا اماو « قشمد ةلماعم ىم اًنضيأ ىو ىّرق

 يوتا وزونو قلك «اللطماججةزوم اماه يات نكاماز نه ةحج

 طيخملا رحبلا ءطاش ىلع ةغيطل ةنيدم ىو قشمد انيم ىويف |ديص

 ىم ضيا ىيو ةيرق ىتثام نع نوني ام هب ملقا اهلو بكارللا اهيل درت



 (.٠ ا

 ةضف ربقو مالسلا هيلع ىبنلا جاوزا ىم ثالث روبقو ةماج نب لالب ربقو

 ةلظنكل نب لهس ربقو ديبع نب ةلاضف ربقو .هّماو ءادردلا ىل ربقو

 ربقو ةزج ةنبا نسل ما ريقو ققثلا سوا ربقو عقشالا نب ةلتاو ربقو

 نيز ةنبا ةجداخ ربقو هيدعا ربقو ساّبعلا نب هللا دبع نب ىلع
 ال هينا لوو. قيوقلا نسوا نقد نادل يي كسلا ريقو .نيكولدلا

 نا ليقو ٌيبلكلا ةيحد ربقو بعك نب ىبو دوعسم نب هللا دبع ربقو

 نوثالشو تسو ةئامو انيب نوعبرأ اهب نأ ليقو عوج ةراغمو للباش اهب
 لينلا لقم تراص تعج اذا رهنا ةعبس ةسورحملا قشمدبو « ةراغم

 ةدرغملا ءايسشالاو نيحايرلاو ةسبايلاو ةبطرلا هكاوفلا ىم اهب ام اماو

 ءانمش لابجل ىلع لازي ال يلثلا اهبو هحرش لوطي ام ةشفالاو فئاطلااو

 ناكراو ناطلسلا ىلا هنم لقنيو هنم نوبرشي اهلشا عيجو اًغيصو
 ةنيدم اماو « ةلسمرلا اههلاقا ةلهج نم نا مذدقتو ء ةغيرشلا ةلودلا

 اهبو ةغيطل ىهف طلسلا ةنيدم اماو ع قشمد ةلماعم ىم ىهف ناسيب

 اهتاف سلبان ةنيدم اماو ءاّضيا قشمد ةلماعم ىم ىو ملاتا اهلو ةعلق

 ةثاقلت ىلع لشي ملقا اهلو تمده ةعلق اهب ناكو ةنسح ةنيدم

 ةعلق اهلف نول ةنيدم اماو ء قشمد ةلماعم ىم ضيا ىو ةيرق

 ةلماعم ىم اًَضيا ىو ةيدواو لابج ىو ىّرق ةذع ىلع لشي ملقاو

 لمشت ءاقلبلا اههلقاو ةبرخ ةعلق اهلف نابسح ةنيدم اماو , قشمد

 « قشمد ةلماعم ىم ضيا و ةيوتسم ضراب ةيرق ةئاقتلت فين ىلع

 ةنيصح ةعلق اهبو اهتبوعصل ةبيِغ ةنيدم اههتاف دكخرص ةنيدم اماو

 ىم اًضيا ىو ةيرق ةئام نع نوني ام هب ملقا اهلو دوسالا ناّوصلا ىم

 ةعلق اهب ساينئابب نرعتو ةبيبصلا ةنيدم امأاو ء قشمد ةلماعم

 قشمد ىلا اهنفم بلججي زرألا اهب عري ةغيطل ةنيدم ىو ةنيصح

 ضيا ىو ةيرق ىتثام ىلع لقشي ةلوحلاب نرعي هضعب ملقا اهلو اهريغو



 هوهم) 23 )مهام

 صخ#ت ىتيحعب ناكو ةئامامتو ىيتالتو ىدحا ةنس ىف قشمد تلخد

 ةنسلا كلت ىف 2 دكصاق ناكو ةفاطللاو قوذلاو لضفلا لشا ىم مع

 روكذملا ناتسراهبلا لخد الف بهاذم ةعبرا ىلع لا كسانم فلاو

 "ابغا "نسف رص ال“ جلا, ففاطالاو هسكلاو كاكا وف هدأ: ارح
 بطلا سيئرو مايا ةثتالث هب ماقاو فعاضتف روكذملا ناتسراهبلا لاح

 ام هل فصو هلاح معو هضين سج اف هفعض ربتخل هيلا ددرتي

 هكاوفلاو ةبرشالاو اولكلو ةنّمسملا جاجدلاو ةنسكل ةمعطالا ىم هبساني

 ال فيضلا نا اهانعم ىم ةقرو هل بتك مايا ةثالث دعب مت ةعونتملا

 نا ليقو ءةفارظلاو ةقاذشل ةياغ ىف اذهو مايا ةتالث قوف مقي

 ىنب عماج اماو ءرانلا هيف ىفطنت مل رتك ذنم روكذملا ناتسرامبلا

 نا خيراوتلا ضعب ىف تيار دقلو ثالثلا بئاجلا دحا وهف ةّقما

 ةّيربط ماكحو ةّيما ىنب عماجو ةيردنكسالا ةرانم تالت ايندلا بئاجت

 بكاجتلا ىم ةبيجتف ةنسكل روصقلا ىئم هب امو رضخالا ناديملا امأو

 ةيببل اهتلجب ىم اهرصح نع فصاولا زجتيف قشمد تاجرتغم اماو
 توختآلاو ةمراطلا تخو نيرهنلا نيبو قوشعملاو قمشاعلاو ةوبرلاو

 اماو «ةباقعلاو ةعبسلاو ةّيحلاصلاو قاتكلاو "ىقاتوغلا ىداولاو مساغملاو

 هنع هللا ىضر نيسدلل دبشم تارازملاو ةكرابملا نكاسالا ىم اهب ام

 نب ىئيسلل نب هللا دبع نب دك ربقو مالسلا هيلع رضتل >نهشمو

 نام 'امخطا قكنو رهن ةيؤازو اى دانملا رقعج ىنبهلاوعقلا7 ىيهماجتا
 ىذلا "!ةرمويو نازغلا ماسالا اهب ماقا ىتلا ةرانملا اهبو هنع هللا ىضر

 اهيلع لزني مالسلا اههيلع ميرم نب ىسيع نا ليقو برعلا دالب كلم

 بويا نب فسوي نيدلا حالص ربقو ىنز نب دوج .نيدلا رون ربقو

 03 34 ها 8 د16.



 هوم( ممزت زءههسل

 اهنا ليق ةعتستم ةلكمم اهئان ةّيردغصلا ةكلطا اماو + دهاشملا ىم كلذ

 دفص اهندم مظعاو تالماعم ةّدع اهلو ةيرق ىتثامو فلا ىلع لهخشت

 سراكمو عماوج اهبو ةيدع ىيو عطق ثالث ةقّرغتم ةنيدم ىو

 اهنا لاقي ةنيصح .ةعلق اهبو قاوساو تاماكجو ةنسح ىنكاماو تارازمو

 تناك اكنع ةنيدمو < بيرق ىم تكافو عالق رشع اهريظن دجوي دل

 فاول واع وواجبات قررت رك ةيو ورا وعمي
 له وهو هحاتفمب اهلغق زهج اهمده الو ةّيردفصلا ةكلطا انيم نالا ىو

 ةنيدمو « بئاجتلا نم بيخي نالا اهب وهو كركلا ةعلق نجم ىلا سرف

 ردق تراص نأ ىلا تبرخ ةقوشعملا ةنيدمو « بارخ نالا ىو روص

 ندملا ريظن رابك ىَّرق ةّردفصلا ةكلطابو ءرحبلا ىم ةبيرق ىو ةيرق

 ةئقدفضصلا ةكلطاب نا ليقو كلذ ةبشا امو ةنك رفكو ةرصانلاو ةينملاك

 تارازملا ىم اهبو نالا بارخ اهبلاغ عالق عبس اهرَتَغَو لوباكو فيقشلاب

 مالسلا هيلع ىبنلا بيعش دهشم ىيطح 'ةيرقب ةكرابملا نكامالاو

 ةعستم ةلكم اهتاذ ةّيماشلا ةكلطا ماو + ةكرابملا نكامالا ىم كلذ ريو

 ىمظعلا اهتنيدحم نأ مدقت دقو عالقو ندمو ملقا ةّذع ىو ا

 ةكح ةعلقو مككح روس ىلع لهتشت ةياغلا ىلا ةنسح ةنيدم ىو قشمد

 اذا الا فشكي ال طغم ةكلطا تخن اهب ةنيدملا ىلع ةفرشم ةمراط اهبو

 ةنسخ عماوج اهبو ةريثك ماشلا لئاضفو هيلع ناطلسلا سلج

 ىسهناو ىيتاسبو تاماتهحو قاوساو عراومتو ةكرابم نكاماو سرادمو

 تاذ مرا ىلاعت هلوق ىف نيرشفملا ضعب لاق ء اهيف فصاولا ريحت رئاقو

 ناتو امج ايو" شكا ق1 »دولا “نق قلت با لالا ةاتقنلا

 نأ قو اهركذ تببحا ةنكن تقفغتاو طق ايندلا ىف هلثم ري مل

 يضلل ند د ل لا
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 ةيكرلاا ةكلمللا اماو + اهلك ىف اهيفصو مّدقت ليلدل دكلبو فيرشلا

 ةنيدم ىو بآم ىقتستو اهدرغمب ةلكم قو مآنشلا ىم ىف تسيلف

 مالسالا ىف ريظن اهل سيل ةعلق اهب مالسالا لقاعم ىم لقعم ةنيصح

 يلطف اهاؤباف ةودغ كضاقإ ىكقازرلا تاوعلا ويضل[ دمع دلل يقل

 ةنس ىف سدقلا متف دعب بويا نب فسوي نيدلا حالص موحرملا

 ىلا ضرتعتي ناكو طانرا سنربلا ديب تناكو ةئامسجعو ىينامو تالت

 لزن هنا ةيضقلا صخلمو لوطي كلذ ىف ةياكخلو مارد هللا تيب جاتح

 لذخو ةءايلوأ هللا رصنف ىيطح ةعقو ىلغ راقللا ىلا ةدجح ةركسعب

 كولم عيجب ىم نيدلا حالص ناطلسلا نكماو هنيد رهظاو ةءادعا

 ىف حوتفلا لصحمل كرك بحاص طانرا سنربلا مهنلجب ىم ناكو راقكلا

 هللا نكتعالا كل نايف رحم دال كفودشلا كهف يو ماند يشف

 كلذ متف ىف تبمبست طانرا ةدلاو نأ كلذو بيج ببسب اهحتفي

 ىو كركآآ ىلا ةفاضم كبوشلاو طانرا لتقو ناذصتلل متفف اذدلو الخل

 نيرشع رادقم ةزيز ىلا ىلعلا ىم كركلا ةلماعم ةريسمو ضيا ةنيصح

 كلسسملاو تالماعمو ةريتك ىّرق اهب ةيدع دالب ىو لبالا ريسب اًموي

 برد ىلع للحا فقو اذا هذا ىتح ءاملا ةليلق تاعطقنم ىف بعص اهيلا

 ةلاطالا نوخ اهترصتخا ةريقك ايفاصواو سراف ةئام عفمب اهبورد ىم

 ناكمو مالسلا هيلع دواد يشم ةغيرشلا نكامالاو تارازملا نم اهبو

 دبعربقو ةثراح نب دبز ربقو ردني كرابم ناكم وشو راّتطلا رفعج

 ىبمقو ةراز ىلع مامالا نأ لاقبب ناكمو مقرا نب ديز ربقو ةحاور نب دلل
 ةعاجبو لهس نب هللا دبعو باطشل ىنب كبز ربقو نامعنلا نب تراح

 ةراغم كانهو ةتوم ةوزغ ىف اودهشتسا مهنع هللا ىضر ةباحعلا ىم

 رسقو مالسلا هيلع نون نب عمشوي دهشمو رون ىيح لك ىف اينم رهظي

 رسيغو كرابملا نب هللا دبع ربتو وه ردنكسا َىأ هنا حعي ملو ردنكسا



 بمههم( ام6» )ههه

 ىلاعت لاقو + مأشلا ىف نايهسلا لاق '' هلوح انكراب ىذلا ىلاعت هلوق ىف
 لكاوالا مسقو + قشمد اهنا ليق ا ىبعمو رارق تاذ ةوبر ىلا اهيانيواو
 رمصم قيرط نم اهدودح لّواو ىيطسلف لالا « ماسقا ةسخخ ماشنلا
 ىبو ايليأ اهند>م ىمو ىيطسلف ةلمر مت ةزغ اهيلي مت شيرعلا ىتو جعأ
 ليلخلاب ةفورعملا نوربح ةنيدمو سلبانو كلو نالقسعو سدقملا تيب
 ىلا يا ىم مايا ةعبرا ًالوط نيطسلف ةريسمو مالسلاو ةالصلا هيلع
 ىمظعلا اهتنيدمو ناروح ىاقلاو ءاجيرأ ىلا اني ىم اهضرعو نوتجما
 ةطوغلا تلاقلاو « ناسيبو كومريلاو روغلا اهند>م ىمو ةّيربط
 ةسّقملا ىنرالا نم اهنا ليفو سلبارطو قشمد ىمظعلا اهتنيدمو
 عبيارلاو <« ندحملا ىم نكامالا كلت هيلع لشي امو كبلعبو تفصو
 لوسر باححا ىم اهيف لزن ليقو برقع الو خغيحع اهلخ دات ذلو ص
 اييفو ةّيطس ةنيدم اهلايا ىمو ةئامسجخ ملسو هيلع هلا 0
 اهتنيدامو نيرستق سماشلو م هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلعرازم
 راقلا بيبح ةيرق اهنا لاقي ةيكاطناو ىيبرسو ةاجو بلح. ىمظعلا
 ةيوتسم راب ةنسح ةنيدم قو ةزغ ةنيدم اهب ةّيوازغلا خغكلطا اما

 ام ةنسلل تارامعلاو سرادعملاو عماوجل ىم اهيفو هكاوفلا ةريتك ىو
 , ةعسرم ةلكم قو ىَّرقو تالماعم اهلو كاملا زيلهد ىعستو بجتلا ثروي
 ىَرَق ىلع لهمشت ملقا يف امتاو ةلكم ىف تسيلف ةلمرلا ةنيدم امأو
 اينلهج ىم تارازمو سرا د>مو عماوج اهب ةنسح ةنيدم قو 8ك لي دلع
 ةباحعلا رويق ىم هتراغم نأ ليق بكاجتلا ىم بيج ضيبالا عماجلل

 ةوخا ىم ناربقو هحرمش لوطي ام ةكرابملا نكامالا ىم اهبو اًربق نوعبرا
 سدقلاو نمراغلا ناطس ربقو ةريرض ىأ ربقو مالسالا هيلع فسوي

 ١ (وزت مرو ورز و انس دك لونا ب كلل وو دع 37 نتا هع نانت ةاتثانو ل اقق-
 ا! 2 فيرشلا سدقلاو , "ذا نرررتخ لفصع ]عرق لثد
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 ع( 0ك زةهيمسسس

 ىف دجوت ال ىتلا ةبيجتلا ةشقالا ىمرغتلا اذهب لمعيو دجملا لاّمدل

 ةّدع ىلا انجتحاال كلذ حرشن نا اندراول امم ةدرفملا ءايشالاو ةريغ

 رغتلاب ناك هنأ ىح هنا ىو اهركذ تبيح ةنكن تقفتاو + 52--0-

 ةلجج هيلع فرص نالا ةروهشم ةسردم هب رتع كيوكلا هل لاقي رجان
 لضصحتم ناك هنا سانلا نيب عاشملاو طقف دحاو موي ةدئاف لّصحام ىم

 تاهج ىم رانيد فلا موي لك ف ةصاخ فيرشلا ناويدلال رغتلا

 ثدح الك ةنيهر ةفئاط لك ىم جنرفلا رابك مهو ةلصانق هبو + ةقرتغتم

 مغتلا رهاظبو +١ هنم بلطبب مالسالا ىف ىيشب اس مهدحا ةفئاط ىم

 ىري هنأ ىتح هلوط ىف ايندلا بئاحخ ىم بيجح ىراوصلاب نرعي دوع

 ةقس هيلعرودي ليق هظلغ اماو ىيموي ةريسم ىم رحلا ىرفاسمل

 هلج علطاو دومعلا اذه ىلع ىعص اًصخ# نا ىكحو عابلاب اًرفن رشع

 ام ةكرابملا نكاسالاو تارازملا نم رغتلابو + بجتلا ةياغ ىف اذهرما

 نباو ّيراصنالا رباجو مالسلا هيلع لايناد تهشم اهنم اهحرش لوطي

 ىترعلا توقايو ئسرملا سابعلا ىاو يتوطرطلا ركب ىو ىكلاملا بجاش

 ىم كلذ ريغو طساولا متف ىباو ئرابقلا مساقو ئسارلا هللا حبعو

 امو ةهسارحو هقكارطو رغتلا بيترت اماو > ةكرابملا نكامالاو ءاحاصلا

 ارب هيلا نودري ايندلا لها بلاغو بئاجتلا نم بيجتف كلذ بساني

 ىتلا ةرانملا هب ناكو هذم نوبلجص اذكو عئاضبلا هيلا نوبلجي ارحبو
 اهيف ىري ايندلا بئاح ىم ىدحا ىيو ىينرقلا وذ ردنكسا اهانب

 © ةمودهم نالا ىو ينرغلا دالب نم تراس اذا بكارملا

 ماشلا ركذ ىف لصف

 لامث نع اهثال انماش تيس امنا هلوق ىف ليقو بتطلا مأشلا ىنعمو



 سهو.( )26 )ةههس

 جرب لك ىلعو نيصختلا ةياغ ىف رغثلا !اذهو ليدنق ةفاّرش لك ىلع قلعي

 ىو ةرورضلا تقو كلذ رهشي ةّمسرحو قاوباو ةاناذكبطو مالعا هنم

 عيج نال جرطشلا ةعقرل مهضعب اههّيشو دمعلا ىلع ةبكرم ةنيدم

 ءولمم حالسلارصق رغتلابو ضغب ىلا اهضعب ةذفان اهققزاو اهعراوش
 ىف مهافلا ةّيرصملا رابدلا لها هيلا ءاج ول نأ ىتح ةعونتملا ددعلاب

 نا هيف ىارف ٌىورهلا خيرات ىلع علطا هنا ةاغقلا ضعب ىكحو سوبللا

 سرادملاو ةنسمل عماولل ىم هبو ةلبق فلا رشع ىنتثا روكذملا رغتلاب

 رادب فرعي ناكمرغثلابو مهغصو حرش لوطي ام ةشوقنملاو ةجرملا
 راد اهبو ايندلا بئاجج ىم ةبيخج ىو ةعستم رود اهب ناطلسلا

 ليضالا# مق اهأشن) ءاهعسو زادوشعت ملا مدا:لبق كلذلا تخح اهيو ةياظع

 بويا نب نيدلا حالص ةدعب مت ''' ىكفتوملا رضشوج هدعب مت سقوقملا
 ةنولملا ماخرلا ةدهالا ىم اهبو قوقرب نب جرف رصانلا كلملا ةدعب م

 ةنسمل .ىيتاسبلاو ةفرخزملا نكامالاو نولملا ماخرلاب ةشورفملا عايقلاو

 الا اهنكسي ال طيخحلارحبإلا ىلع ةفرشم ىو هغصو حرش لوطي ام

 ماقملا تنذاتنسا دقو ةلوغقم نالا ىلا لزت ملو ةّصاخ نيطالسلا

 ةناطلسلا بئانت تتنك نيدح اهيف ةنكسلا ىلع نرشالا كلملا فيرشلا

 ْتادنوفلل :تنوخت هعجوز تننفتأب 77 كلذب ىلرمأت رغتلاب ةغيرشلا

 باون نم كلذ حال قبس نكي ملو .هتجرب هللا متدمغت نابلج

 كلذ ةلجب ىمو فصوي الام للكل ىم ىمظعلا ةعاقلاب بصنو رغتلا

 طسوبو هحرش لوطي ام ةبيجج ءايشاو ناولالا ةغلتخم نيحاشب .ةعبس

 عيجج ىوري طيحملا رجلا ىف بصي لينلا رحب ىم نأ ٌدتمم يلخ رغثلا
 موي ةريسم اهرخآ ىلا اهلّوا ىم هنيتاسب ةفاسمو هنيتاسبو رغتلا

 عزعب ١] ها 41 ١"



 هوم( رمسإ زمههشسس

 لبياوالا ٌرهفكم ء باح ناك اهيرو < ىرقلاب هنح ىم ةابرو ء ىدنلا هقوف

 زديو ه ةبابذ ىنغي ام ىينمؤملا ريما اي اتامز كلذ ىو + نكي مل امترو

 « عا دوس ةر دم ىف ذأ « ءاقرز هذيل ىق ذا « ءاربغ ةيرب ىب انيبف ه ةبالح

 ءءاضيب ةّرد ىف ذا ء ءاشفر ةجابيد ىف ذا ء ءارضخ ةسدنس قى ذا

 ةتالت امهلمهأ لاوحا ماصي ام اهمفو 4 ىبقلادل نسداأ هللا كرابتف

 تلت دخوي ىاتلاو 6 اهسيسخ 3ع اهسيئر لوق ليكي لإ اهلوا 6 ءابجإ

 لضغلا لها ضعب لاقو 4 مالسلاو ء هلالينسا كنع هنم لكأ فنص

 ىبنول ًنيصسايو ناولا تل اآدرو ًهح دحاو نأوأ ف اهب تيأر

 ىينول اروقنمو اجسفنبو ىينول اناحرو اتيرسنو اًساو ىنول رفولينو

 نوهتو اًبنعو اًمرصحو ازيدو ازومو ًًبطرو اًعلطو انوجلو اًكرتو اًقينزو

 قاكككحص) ةدع !١ فددحو توماهو تاّسرو رضخاأ انصح و انيطقيو رضخالا

 ةهطبض رسعي ام تاوارضتللو لوقبأا عقم نك بسدحقو رضخا ازوحو

 5 ع

 ةّير ىنكسالا مت ركذ 5 لدحذ

 ةدذعاهب ىييكح نيروس ىلع لقشر همظعاو مالسالا روعت ككل وضو

 ةقالت اهنم بابلا لك ىلع نأ .ىح ةكح باوبا ةدعرغتللو ةرورضلا

 ةرورضلا تقو كو لح اكمو قينجح انم جاربالا ىلعابو ديبار اح ىئم باوبا



 ..يوم( زبك )زءعدع

 ةّيرصملا رابدلابو نيروهشملا ءاحكصلا ىم ريثكو مالسلا هيلع رضخ

 اندراول ام ىيحلاصلا روبقو ةكرابملا نكامالا ىم اههجلانا عيجتو

 بانطيشل نب رع ىلأ هبينك ىذلا هنامك ىو ةتع هللا ىضر ىعاعلا نب ورد

 ىحاعلا نب ورك ىلا بتك هنع هللا ىضر رجب نأ كلذو هنع هللا ىضر

 امو اهعايضو رصم ةفص هيف لا فصت هباوج ىلا كفنان اذه ىنانتك

 لوقي هباتك باوج باتك هيلا داعاف + اهرضاح ناك ىتح هيلع ىف

 ةيرب اهتاف ىينمومأ ريمأ اه كعب اسمأ « محرلا ىنجيريلا هللا مسي 4 دب

 نطبي هناك ليجو لمر ليج ىنيلبج ىبب «ء ءارضخ ةرجتو « ءاربغ

 , هل ةرومامو كلذب دل ةركدم اهعيبانيو ضرالا .نويع هيلا رهظت ناوا
 4 م1 تناوجعأو 4 ه«جاومأ 2 تمطمغتو 4 هداك . مظأ أذأ ىتح

 وأ 0 براوقلا ةعافشك 1 سضعب لآ اهضعب ىرغلا ىم سصالخأ ئيب ملو

 دعب داع مت . لبابالا قرو , لكئابلل ى' اهناك ىتلا :+ بكآرملا راغض

 ىف اجخو ه هبرد 598 ام لوأك 2 همقع ع ضِبكِن 4 هلأ ءاهتنذأ

 هما كلذ دعي رشتنا ء اهنوزخمو ء اهنونكم نابتسا مث < هيرس

 نولاني الو «مسذك نم هب اوعس ام متريغل « ةروفغ٠ ةّمذو « ةروغخم

 ىم هب نوجري ام ءاهيف اومرو « اهيبارو ضرالا نوطب اوقعش «, مدهج

 0 مظا : ل مخلظا نرةرررع فمرزرو. - (3 اذ تطمطمغت.



 تسهم( ارهاب )اع ومشس

 ىبا هيقفلاو كلام بحاص شروو مساقلا 'نب نجرلا بع ربقو نوع

 دجارببقو يزفللا ربقو ٌىرصملا نونلا ىذ يش نارقش ربقو ايرثلا

 دبعو تماضلاو قطانلا ربقو طقسلا ىلع ربقو ٌىديزلا ربقو قابدورلا
 نسل ىا ّيشلاو راثالاو راكبلا نيشلا ربقو دراولاو ةراغزلا نب نجلا

 و ىبأ نب ىتحن ىهشمو ٌرابنالا ربقو ابطابط ىنباو ىرونيدلا

 , ىيحلاصلا ىم ناكو نامتع ابا سيلو نافع دهشمو قيدصلا

 وواجه اتا سف حا من بكوب ذاق اراك

 هوت دقو الا ليلق ''' نع ناكف هقلطاو هقتعا لب ةذخاوي ملف هبايت

 علطف سنزلا دالب 50 ىف تكاوللا هتينوعفا كرف علا عاق

 كلم راص قتعملا ةدبع دجوف مهتبععب وهو ةميدأللا» كا" كولا لكفأ

 ىف هسلعتجاو ماقو هب ىيردتساو هفرعف هنم ءافتخالا داراف ةنيدللا كلت

 اذشو لاملا ىم قوسوم بكرم هيلع معناو هيلجز لبكي راصو هناكم

 رجعو عدلا نب ورك كهشمو « هتجرب هللا ةدّمغت ريكل لعف ةرمك

 ىأ ناموس انرقسلا عكر بقو تراخل نب هللا بع ربقو ىرافغلا ةرصن

 نكاد و ب فلسبمألا روبق هيف رضخالا تيبلاو اخلز ربذو ةريره

 ماقمو ١ نأرقلا 3ذ ةروكذملا ةرقبلا اهيف تحذ ىتلا ةّبقلا ةكرابملا

 ناكم ةرطملاو ريزعلا اصب فرعي ناكمو مهربا ماقمو ةدبعمو ىسوم

 سمت نيع كانهو مسلبلا نهد هيف ركب ىم جر سي كرايم

 رويطلا عيجهج ةنس لك ى ةروزت نوكيطلا لاقيو ريطلا لبج ديعصلابو

 نرعت ةيرق ةينملا ىيرغ ىو هل رذني كرابم لبج وهو ةرحاسلا لبخلو

 نرعت هريبك دجاسم كانفو روتلا هيلع لزني ىهشم هب لادهبد

 سيلاطاطسرا ربق حيعصلاب نا لاقيو ميرم نب ميسملاو قيدصلا فسويب

 / ىوق. اح 4000 7 نك ل



 هوم( رسو زءهقمسس

 ىنع فين اهيف لتقف ملقالا كلذ نايرع ىيب ةلتغم تعقو نا ّنسلا ىف

 (9 رغن نالا" ةثالث

 ةكرابملا نكامالاو تارازملا ىم ةّيرصملا رابدلاب ام ركذ ىف لصف

 ءايلوالو ءامعلاو ةباحعلا روبقو كهاشملاو تارازملا ىم ةّيرصملا رايدلابو

 ىيقلا دهشمو روينز ىهشم كلذ نف هطبض نع رسعي ام ىيحلاصلاو

 ةرخعك هب دهشمو نيسدلو نسل 5 ءالوهب نأ لاقي رصقلا دهشمو

 نب ليعمسأ نب د ةنبا ةمطان دهشمو ةسيفن ةدّيس دهشمو ىسوم

 ةذبا ةّمقر ددهشمو رقابلا حم مامالا ةنب» ةنيماأ دهشمو قداصلا رفعج

 دهشمو سيردا نب دي مظعالا مامالا دهشمو بلاط ىنا نب ىلع

 دبع نبأ يشلا دهشمو نيدباعلا نيز نب ىلع نب ىيسح نب ىلع

 مساقلا نب هللا دبع نب ىلع دهشمو تيبلا لها دهشمو قازيللا هللا

 نب ”ديز نب نيسكل نب ىبجك دهشمو مظاكا ىسوم ةنبا دهشمو

 دخن نب مساقلا نب هللا دبع مآ ديشمو بلاط ىلا نب ىلع نب نسل

 نب هللا دبدع نب ىسيعو مساقلا نب ىبح هبو قداصلا رفعج نبا

 نرعي دجسمو موتلك هتنباو قداصلا رغعج نب دم نب مساقلاو مساقلا

 ةشثاع ىلوم هللا دبع ربقو ناجلا نب هللا دبع ربقو قيّدصلا فسويب

 ادوهبو بوقعيب ىنب ليبور ربقو ٌىبلللا ةيحد ربقو ةدالواو ةورع ربقو

 هللا لص ىبغلا' لاك ربقو ٌيرضمحلا نونلا ئدذربقو عسيلا رققو عيشلا

 نب نجرلا دبع نب هللا دبع ربقو ةيدعسلا ةهلح خا حسو هيلع

 ا" نع لعصتع“ دعسلمع لع مادممع كل ... دجوي ال قا 00115 لهضو ]ع مدؤ. لإ
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 عوم( مشو )ءههسسل

 ف لامانلا هولا قلل" ىوو»1 وفل ينك ناكر و جلعإلا اذنه ند

 نأ ىلا اهلوا نم هنيتاسب ىف ىشمي ليلج رغت وهو سورا طايمد

 ىم برقلاب لينلا رحب بناج ىلع روكذملا رغتلاو ديرب ةنيدملا لصي

 ىم هبو بكارملا نم ريثك هيلا دري ىبملا مظعا نم وهو طيخلا رحلا

 ًفيص عاّبيو نمضم هنا ىتح طق ةريغ ىف دجوي ال ام رويطلاو كامسالا

 كانهو !ديدقو ايرط ةّيرصملا رايدلاب ملاقالا رئاس ىلا هنم بلجو ءاتشو

 رحب ىلع ّيرغلا ربلاب كلذ هاجت رخالاو روكذملا رغتلاب اهدحا ناجرب

 ةلسلس كانهو ىيجربلا ىيب ىم لخ دت ةدراولا بكآرملاو ليغلا

 رسكس هيف لمعيو رغتلا بحاص ىنذاب الا بكرم لخ دي الُثل ةعوضوم

 اهجرسششت لوطي رغتلا اذه ناصواو ملاقالا رئاس ىلا هنم بلجي ريتك

 لينلا عطاق برغلا ةهج ىم كلذ ىليو « ةلاطالا ىم اًءفوخ ةترصتخاو

 نم اهبو دوّنِمسو ُهَّوْفو ةراركلاو ةكحلا ندم عبرا هبو ةّيبرغلا ملقا

 اهنم ةدحاو لك !دلب نوتالت ندملا ىاضت ىتلا رابكلا نادلبلا

 نع فيني ام ملقالا !دهبو رانيد فلا رشع انتا ةنسلا ىف اهجارخ

 نظي سانلا ىم ريتك ةيواخحلا دالب اهتلجب ىم ةيرق ىيعبراو ةئامسج

 نظي ةديدع ىبّيجازملا دالبو كلذ ةلهب ىم ىو اهدرغمب ملقا اهنا

 ملاقا لجا وه ملقالا اذهو ةّيبرغلا ىم اضيا قو اهدرغمب ملقا اهنا

 نم ىاثلا مانقملا ف وهو ةّيفونملا ملقا كلذ ىليو « ةّيرصملا رابدلا

 نأ لاقي بارخ اهبلاغ !>لج ةريبك ةنيدم قو نونم ةنيدمو ةّيبرغلا

 اهيلع قرتفي رصن ىنب ةريزج اهتلج ىمو اهب ًالْوا ناك نوعرف كلم

 ريسحجلا عطاق ةّييرغلا ةّيقبو كلذ ىلبو ءرايبأ ةنيدم اهبو لينلا رحب

 ةتليالتم قو روكاد ةدياحلا/ غيورة د عصتس ا لق ومو ةريصللا هللا

 ىدلا وهو نورطالا ناكم اهبو ةناّرطلاب نرعي ناكم ةريحبلابو ةريبك
 ريسب مايا ةينامت ندعم دجوي ال شامقلا ىف كاّيدل هلمعتسن
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 .مم+( رست زءعبم-

 ىم ناك اًهكف ٌيرحبلا هجولا امساو + هحرمش لوطي ام بئاجتلا نم هيفو

 هبو ةقيويلقلا ملقا كلذ لواف طيحملا رحبلا لحاوس ىلا ةّيرصملا رايحلا

 ملقا كلذ ىليو « بارخ اهبلاغ ةريبك ةنيدم ىو بوبلق ةنيدم

 ةنيدم اماو , ةييحلاصلاو سيبلبو ةكئاكل ندم ثالت هبو ةّيقرشلا

 ال ىتح بردلا مزم ىو اهدرغمبع ىف امناو مملاقالا ىم تسشيلف ايطق

 ليخن اهبو ةّيسرح اهبو اهنم الا ةّرصملا رابدلا ىلا لصوتلا نكمي
 كلملا كانه رتعو طيخملا رحبلا طش ىلع ةنيطلا ىو انيم اهلو ةريتك
 رحب ىم ةقرف كانه ىم ٌبصي ىنيجرب هتجرب هللا ةهدمهغت نرشالا

 سيل ةريثك نادلب روكذملا ةّيقرشلا ملقابو جم ىنبب نرعت لينلا
 ال ةكخس صضرا ىف نايرعلا اهرثع امئاو فيرشلا ناويدلا ى ءامسأ اهل

 ةهل نم كلذ ىليو « ةيداب اهنولآ اهونطوتسا امئاو عرزلا ىف اهب عفتني
 ناملقا امينا نوئظي سانلا بلاغو ةّيحاترملاو ةّيلهذدلا ملقا ةيلامتملا

 اذهبو لينلا ىم ةقرف ةلزفملب نرعي ولح رحب اهنيبو ىيمسالا عامتجال

 ةنيدمو نامرلا نومثا ةنيدمو ةروصنملا ةني»>م ندم عبرا ملقالا

 فيت ةنس لك ىف اهيلّصحتف روكسرافو ةلزغملا امان ةلزنملا ةنيدمو روكسراف

 ىتح نسح ملقا وشو فيرشلا درفملا ناويدل رانيد فلأ نيعبس نع
 ةنسح رويط اهبو ةّيرصملا رابدلا ملاتا عيجج ىلع ةولضف ىيفراعلا نأ

 ىتمست نيلجرلاو ريقانملا ره داوسلاب ةقوطم ناولالا بهش ةّيهلا
 كلذ لها هميفي اًرسغم اهتبوضت ىف لوقت ةّيجت تاوصا اهلو جاردلاب

 كلس ىم هنأ ىتح لزالا ميدقلا ناكبس لبسلا قيقد باط ملاقالا

 ةلصجب نمو ناسنا توص هنا ّنظ طق اهلكس نكي ملو ضرالا كلت
 ساقلقفلاو بصفغلا نوعرزي ةدالب لهأ بلاغ نا ملقالا اذه ضاوخ

 برقلابو ضرالا ىم ىلعا ةركذ مدقملا رحبلا نال جياسلا ءاملا ىلع زرالاو

 بلججيو ةّيرصملا رايدلا ىلا اهنم بلجي ةمظع ةحالم ةلزنملا ةنيدم نم



 الا طعم

 ةفيدم هندم مظعأ طر يشذلا ملقا كلذ ىليو « بيصخح نبأ ةينم

 طولغنم ةنيدم اًضيا هبو ةزغ ةنيدم ىاضت ةريبك ةنيدم قو طويسأ

 فينروكذملا ملقالا نم دورغمو ةفوصوملا ةدينلا اهيف لمعت ىتلا

 ىلع علطا هنا تاقثلا ىم دحاو ركذ طولغنم ىلا ةفاضم !دلب نوتالتثو

 نوشلا ىف ةعوضوملا ةروكذملا دالبلا ىم ةجرخسملا لالغلا لّشحتم

 كيد اعلا فلا ىيسكو ةكامو فلا فلا طولغنم ةنيدمب ةّيناطلسلا

 ىجبو حاولاب نرعت ةنيدم هبو تاحاولا ملقا ةيبرغلا ةهكل ىم كلذ

 ماتا ةثالت ةريسم رجاحتو لامر عطغنم طويسا ملقاو روكذملا ملقا

 ةجراخ اهنولك اهركذ ىف ةدكاف الو ةبونلا دالب روكذملا ملقالا خرغو

 بونلل ةهج ىم اًضيا ةّيطويسالا ملقا ىليو « ةّيرصملا رابدلا نع
 مظعا ىو ١ ةمجظع ةنيدم ىو صوق ةنيدم هب ةّيصوقلا ملقأ

 بكآرملا ف نولصاولا ةيبونلل دالبلا ىم راجتلا اهيلا دري ديعصلا ندم

 ىو كارا ةنيدم اًنضيا هبو ةّذَج ةاجريصقلا ىلا ىلاملا ركلا ىف

 عشا قو روع دالك ككلذ ؟قكيو“ ملا ةريبك,ةريبك هديدف

 كلذ ىليو ء ةفيرشلا نيواودلا نمضتت نكت ملو نارهس اهلضاو

 اي دش رفا فو مص لابج ىم لينلا رادخنا ناكم ىثو لداخل

 ةريتك ده اهب ةنصنا اهتلجب ىم بارخ ندم دكيعصلابو : ةّيرصملا

 عز عملا فليرف روك دذلاو ىيبادكلا ل يعطل ايفان

 هل مرهلا مرق رشع ةينامت اهد دعو مارهأ ديعصلابو ىراصن هلشفا

 اهدحا لوط ةسورملا رصم ةلباقم مارشا ةثالت كلذ ىم ةوجولا

 نوتالت هلوط اهنم رج لكو كلذن5 لفسا ىم هضرعو عارذ ةئامسجخ

 نافوطلا لجأل نامزلا كلذ لها '! هعنطصا عرذا ةرشع هضرعو اًعارذ

 (3 4 أ آ5: زا ةمدمتا ماننق ةمرتوما 0'كعتنع اهتعنطصا , "ا ناالك هاذ اهيفو هاا
 ]1611 06 هيفو.



 هوم( رع )هي

 ةيديب هيلع ىشمو ليم رادقم اهنيب ةفاسملا ةروصنملا ةعلقلا قابط

 ةديب ناك "خاج سوقب ىري ٌةراتو اًطفن قلطي ٌةرات وهو هيلجرو

 هيلا نورظني نوعمجج ةيّرصملا رابدلا للضاو لبخل فصن ىلا لصو امجف

 لبيحمللاب طويرم قيقد لبح -8ديب ناكو مهلك موقلا حاصف هسغن قلا

 +٠ مالسلا هيلع ىبنلا ىلع ىلصَو حاصو دعصو هب قلعتف بوصنملا

 هي را رب عسل رمسعلا ن ةقيشلا كلا

 ةّيرصملا رايدلا دالب ركذ ىف لصف

 هجولاب انهلقا رشع ةعبرا ىلع لهتشت اهثاف ةّيرصملا رايدلا دالب اماو

 ةنسلا ىلع ضيفتسملاو ملاتا ةعبس ٌيركلا هجولابو ملاقا ةغبس ابقلا

 +روما ةالو اهب ندم ةّدعو !دلب نوتسو ةئامئالث ملقا لكب نا سانلا

 وحن لدانجإ هؤاهقناو ةزيجلو رصم ىم هّوادتبا ّىبقلا هجولا اماف

 لينلاو قرش ربو نرغ رب نيب تاذ ىو ةزيخل ههلاتا لواف نيرهش

 مملقااهنم ملاقا ةتس ةّيقبو يقرشلا ىم ضرعا ىرغلاف اهنيب راج

 دعب خرغلا ربلاب ىتلا ملاقالاو' يفطا هبو ةّيحيفّطالا ملقا وهو قرشلاب
 ىك هنم ءاملا مسقيو امماد ىرجب ةرحبو موتَكلا ملقا ةزيمل ملقا

 هيلع فسوي اندّيسب نرعت ةريبك ةنيدم هيفو قشمد لثم مساقم -

 عضوم روكدملا رجلا اهطسوب راج بارخ اهبلاغ مالسلاو ةالصلا

 جممسامت هبو ةمحلام ةريحب ىلا ةواهتناو ةيشنملاب نرعي ناكم هعينم

 هبو ةواسنهبلا ملقا كلذ ىليو , ةريثك رامتاو راجتنا هبو ةريتك

 هبو نيئومُشألا ملقا كلذ ىليو « ةريبك ةنيدم ىو اسنهبلا ةنيدم

 ىرخالاو روكذملا ملقالا اهيلا بوسنملا ىينومثالا اهادحا ناتنيدم

 07 طوفوومع كام مدنع 0م اننعصفلع ب 1110:1015 , م.



 توي( ا زاهي

 لوقعملا ةياغ ىم اذهو ٌةلجج اهيلع نرصاو هب لعف اك موسرملا ةئيه
 رجب ةنوهتشي سانلا نم اًريثك نأ ىتح اًدج ريبكروكذملا عماجلو
 نرمثو "ارهاظلاو كلملاو رهزالا عماجو مكامل عماج « ةريظنو ةكم

 كلذ لاثماو رقنسو وخيتو قادراملاو حلاصلاو كبشبو نوصوقو نيدلا
 ةيقحلاصلاو ةّيرهاظلاو ةّيدتوملا سرادملا ىمو , متكذ لوطي امك

 لوطي امم كلذ ريغو ةّيشقغرصلاو ةّينوخيشلاو ةيفرشالاو ةّيروصنملاو
 ةيتمتحا تلا" اكو روسلا لح 5 ةرفاثلاو رص نأ ليف - ةحرش
 ةريثك تارانم متو ةرانم اًضيا ةبطخ هيف ناكم لكبو كلذ نع فينو

 + مهددع ىصعي ال بطخ ريغب برتو تارازمو دجاسمو سرادم ىف

 ىف يظن اهل سيلف ةروصنملا ةعلقلا ةاج نسح ناطلسلا ةسردم اماو
 بلط اهترامعب رما امل هيلا راشملا نسح رصانلا كلملا نا ىكح ايندلا

 سيل. نوكي ةسردم ةرامعب مهرماو ضرالا ريطاتا ىم ىيسدنهملا عيجج
 ىكايندلا ىف ىلعا نكامالا ّىأ مهلآسو ضرالا هجو ىلع اهنم ىلعا رشغ

 مصعتو رّرحجصو ساقي نا رماف ناورشونا ىرسك ناويا هل ليقف ةرامعلا

 ثالث ليقو تارانم عبرا اهب ريو ترّسٌعف عرذا ةرشعب هنم ىلعا ةسردملا
 ىلع نآلا تّرمتساو تارانملا ضعب مده مت اًضيا ةسردملا عافترا ىف

 ىم ةميصعغ ىو نبواوا ةعبرا !ذهبو !دحاو ناك ىرسك ناوياو ىيتنتا

 نأ ىنح ٌّيرصملاب ًنعارذ رشع ةينامت اهرا»> كمس ايندلا بئاج

 كلذ ىنمرثكأ ىم ليقو دحاو موي ةريسم ىم ىرت ةروكذملا تارانملا

 +ةمخف ةلكم لّصحسم نع فين ةنس لك ىف اهغفقو لشصحتم نا ليق

 مساو ةّرصملا رايدلا ا اًيجنرف نا وهو اهركذ تببحا ةتكن تقغتاو
 ىلعا ىو ةّيفرشالا ةقبط مطس ىلا تارانملا ىدحا ىم ةلئسغ بكحكو

 ( 4 عا 8, دزءر ءهدعاعمصءتأ رهاظلا كلملا عماجو رهزالا عماجلو : 0[ 4!117!, ل1
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 سهو( لمل. |.ءههسس

 اهنمو ء مّرقلا ةنيدم ياضت ءاعقنلاو ةسيفن ةدّيسلا رثادو ةغارملاو

 شبككأ اهنمو « انُسَبَب ةنيدم قاضي رئامعلا ىم هب امو لب موقلح

 ةرذحلو هلزنمو ريبآلا اغّبلي رصق ىم كلذ ىف امب هيلع ىوتح امو
 تابيبقلا اهنمو « كّبوشلا كرك ةنيحم ىاضز لبخمل ىف ىذلا عطقلاو

 اعرليلا عيبف اهنمو « ةلمرلا ةنيدم ىاضت اهتاف هيلع لمتشت امو

 هيلع فسوي ىبنلا ةوخاو ضرافلا نب ره ىدّتس ىلا هيلع ىوتحج

 ةنيدم قاضت ةرثادلا كلت هيلع ىوتح امو دوت عماجو مالسلا

 + اهركذ مدقملا مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخشلل اندّيسب ةفورعملا نوربح

 ىف الر>دقلا ىف فيرشلا سدقلا ىباضت اهركذ مدقملا ةروصنملا ةعلقلاو

 ةفارقلا باب ىل  عنصملا ىلا هيلع لمتشت امو ةلّيمرلا اهنمو ةمرشكل

 ىفب ىتلا ةروكدل اهنمو « ىساماو تاقوت ىتني>م ىياضت دج عستم

 هل نم كلذ مسقف ركح فلا نورشعو ةعبرا اهتّلع نأ ليق ةقرفتم

 , ةّيناطلسو «زيربتو « ةاره « ةرشع ىو ندملا ىمركذ .ةأيس امب ةربخ

 + ةينكو « ةيئنامطصقو ه ةنرداو « نامركو « دزيو « زاريشو < ناهاغصاو

 مسيرلا ىلع هيلع نالقشي امو ةرهاقلاو رصم تمسق ول ةقيقلمل ىو

 ةذه تررتح ول نأ هلوق ىلع دقتعي نم ظفل ىم تعمسو ةلجج تدازل

 «9 اهءارو دالبلا راس هنال ةانركذ اع ةريتك ندم نع تدازل نكامالا

 ةكرابملا نكامالاو تارايزلا ىم نكامالا ةذهب ام ركذ ىف لصف

 هيو نولوط عماجو ساعلا نب وره عماج رابكلا سرادملاو عماوجللو

 نب دجهعا ناطلسلا نا ةئيهلا هذه ىلع اهتراه ىف ببسلا نوزلح ةرانم

 ناكو نايعالاو ءارمالا ةعاجب هلوحو هلكم تضخ ىلع اسلاج ناك نولوط

 الكل هسفن كردتسا مث ٌىوطم وهو هبذجو هب علوف موسرم ةديب

 ىلع ةرانم ةرامعب مهرماو نيس دنهملاب اعدتساو نورضاخل هيلع نوركني



 وم( مه |ءههسسس

 امو نَسْوَلل ءاهبو ةرتغ ةنيدم ىاضت ىو نووالق نب دتحت رصانلا كلملا

 قاضي ٌىَولوللا يلخل ىم هيلا ناضي ام عم ةقشاشلا رثامعلا نم هلوح

 امو ةنسحلل ركامعلا ىم اهب ام عم ءارحعلا اهنمو « مورلا ةعلق ةنيدنم

 ةنيدم قاضت ىيتاسبلا كلتو ةيرطملاو نارغعزلا ميلخ ىم اهيلا ناضي

 نأ ليق مظعم روس ىلع لتشت ةسورحملا ةرهاقلا اهنمو + ةيطلم
 تارامعلا ىم ةرهاقلابو ةكح ةديدع باوبا هبو هترامعب رما شوقارق

 كلملا هترامعب رما ناتسراهب اهبو ةركذ حرش لوطي امث قاوسالاو ةنستل

 كلذ ىم درفا بهذ لاقتم فلا ىيعبرا ةنس لك ىف هغقو رقو روصنملا

 ملو لاقثم ةثام موي لك ىف هفورصم رزتفو نالا ةعبرا همادخو هترامعل
 ليفلا ةريرج ىم اهيلا فاضي ام عم ةرهاقلاو + نالا هيلع وه ام جعا

 ىم اهب امو ةّيرصانلا اهنمو , قشمد ةنيدم قاضت اهركذ مكدقملا

 ىيتاسبلاو رظانملاو روصقلا م هب امو مظعالا ناديملاو ةمظعملا ةكربلا

 ,ةاهج ةنيدم قاضت كلذ ريغو رطانقلاو ةّيبرزلاو "' سيرملاو ناجذلو
 نقلا ناديم ىلا © سقملا ىلا ةيرعشلا باب ىم ةقّرفتم نكاما اهنمو

 جاونلا كلتو قوللا باب اهنمو ء كنقرمس ةنيدم قاضت 0) :كىلا ىلا

 باب ىلا  ةلْيَوُو باب ىم انضيا نكاما اهنمو ء ساويس ةنيدم ىياضت
 ليفلا ةكرب ىم هيلع ىوتحي امب عابسلا رطانق ىلا ةبيلصلا ىلا ريزولا

 اههنيب امو ىادراملا عماجو ةينوخشلاو كتشب عماجو نوصوق عماجو

 وهو نولوط عماج اًضيأ نكاما اهغمو , مظعا لباصرب ةنيدم قاضت

 ةحيق نبا ةرذح لثم ةرئادلا كلت هيلع لفشت امو ريبك عماج

 0 م4 مغ قب هك ]طص آ8هنسقك, 7 ال © ق4 رمعءواتدع ةتصقت, 0 ةمدنؤفد 8

 (2 8 مم6ع صقملا مدع ممعاتتز نأ. ممهم»قاتمس !وعماع يدت, 0'ةتااءانلر
 اء 21هل و آكو | مم 735 نوط لعمستك. 1'هتاعاماق ,
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 بدوون( وز :زلوهتت

 بئارغلا برغا نم ىو لالغلا اهسب عضوت ىلا ةيناطلسلا ةفيرشلا

 هل ركب موحرملاب نعي عبر اهبو لالغلا ىم اهب ام ةرثكو اهعاستال

 الجر نا ىكح ةاقثلا ىم ًالجر نا ىتح باوبا ةعبراو ةوجو ةعبرا

 صخب عقجاف ةنس ىيثالت ةّذم عبرلا !ذهب نكس هنا هيلا لقن

 غيرتلاب هضا ا طرمخلاب قاكسلا .4"ةقيسا لاكو زانكسف« ىلا شلا شخ :اوراتضو

 ةرييفك ارضاعم: ابو: يقازعلا نم خه كلوي كج انااناقف روكؤنل

 دنع ةنس لك عطقي ىذلا ٌدسلا اهبو ةريبك ةسينكو هو عمشلا رصقو

 ىو ةضورلا اهنمو ءربعج ةنيدم ىقاضت قو ةراتكلا اهغمو « لينلا ءافو

 ىف دوماع هطسوب فيرش ناكم وهو سايقملا اهب ةميدقلا رصم هاجت

 لينلا ةدايز رهظت ةدوقعم ةّبق هيلعو ملالسب اهيلا لزني ةّيقسف طسو

 بارحتو جسم هبو عرذاو عباصا مّشقم وهو دومعلا كلذ نم هناصقنو

 نسحلا ىم وشو قالوب اهنمو + ةريبلا ةنيدم عياضت ةروكذملا ةضورلاو

 لحاس ىلا دري امن رثكا هلحاوس ىلا دريو لينلا ءطاش ىلع نكامالا

 ةنسح ةبيجم نكآماو ةتزاجماو ٌيزرابلا نرششالا رقما ةرظنم هبو رصم
 ةنيدم يقاضي وفو حرشلا لاطل هب امو قالوب فصن اندرا ولو رظنملا

 ةريزل اهنمو « هيهاضت ام 558 ليفلا ةردزج هبناجبو سلبارط

 رصق قالوب ةاجنو كبلعب ةنيدم عقاضت ىو ةريثك رئاع اهبو ىطسولا

 ةلاجطلا ضرا اهنمو ءروصقلا نسحا ىم قاّرولا ضراب دّوملا كلملا

 ىسسجو اهقموحب امو َكطَولا ةكربو ةنينمللو ةّرعشلا باب رهاظب

 زوإلا رطانقو ىرصانلا ميلشلو بجاخل طيغو ّياشلا ركحو هْيَْشُب

 ىباضت نكامالا ةذهو ةّيرصملا رايدلاب تاجرتغملا مظعا ىم كلذو

 ىم ريتك اهيدق اهنكسي ناك ةعستم معو ةّينّيسلل اهبو دادغب ةنيدم

 ةّينيستل ى نوكسي ناك نا هيبا ىم ربخا هذا ةاقثلا ضعب ىكح ءارمالا

 مايا ىف تاناخبطلا مهياوبا ىلع قادت اًريمأ ىيتالق ءارمالا ةلجج ىم



 جلا ما ووعح

 « ىربللا دنوخ مسرب ديماوعلاب نرعتو ىربكلا ةعاقلا اهنمو « اهب ردالا

 دنوخ اهب ةّيرقظملا ةعاق اهنمو « ةيناثلا دنوخ اهب ناضمر ةعان اهنمو

 ةئربربلا ةعاق اهنمو < ةعبارلا دنوخ اهبو ةقلعملا ةعاقلا اهنمو « ةثلاثلا

 لوطي ام ةعستملا نكامالاو لزاعملاو عايقلا نم كلذ ريغو ىرارسلا مسرب

 كيلاطا قابط اماو + رازي كرابم ناكم ىيدرلا ىدّيس كانهو اهحرمت

 لهشت ةراح ردق اهنم ةقبط لك ٌةقبط رشع انتا ةةداطلسلا ةغبرشلا

 م١ كولمم فلال ةقبط لك ذ ىنكسلا نكمي هنأ ىتح نكاسم ةّدع ىلع

 ةرصحب هبو مظع ناقسب هبو اًدج عسّتم هتان فيرتشلا شودل اماو

 اماو + هلت ىف ةركذ نأي ناتسبلاو شومل ف سولو ةمظعم
 ني ةّيئاطلسلا لوينلل مسرب دج ةعسّتم اهتاف ةفيرشلا تالبطصالا
 اذج عستف دوسالاب نورعملا فيرشلا ناديملا اماو + اهلحن ىف اهركذ

 © ةرياسملا مسرب

 عيطوب ديك اةونيسمر اهرعتا ازباب لوالديك معتم ومو عاع دمل )

 كلملا ةأشنا مظعم رصق وهو ةوجو عبسلاو جانلا ىم هنادتبا لوا

 كلذ لمشي ةّيوبنلا ةفيرشلا راثالا هئاهشنا رخآو ةوجو ةعبس هل دِقؤملا

 ءاشنأ دصرلاو بيج ناكم وهو شبدل ةكرب اهنم + ةقلبدع نكاما ىلع

 اهنا ليق ةريتك رئاع اهيف ىربللا ةفارقلا اهنمو « هللا رماب مكادل

 اهنم ريا ىيو ىرغصلا ةفارقلا انهنمو ء ةتردنكسالا رغت ردق رئامعلا ىف

 اهلو ليفنلا رحب بناج ىلع ىفو ةمبدقلا رصم اهنمو + اكع ةنيدم قاضي

 ام ريزولا رخخلا مايا ف طبض هنا ليق بلح ةنيدم قاضت روس



 هوم( م4 )هههس

 فيرشلا كلملا راد ىو ليل ةعلق ركذ

 لبشل ةعلقب نالا ةفورعملا ةكلطا تخت اهب ىتلا فيرشلا كلملا راد اماو
 روس ىلع لهتشت ٌولعلاو ةهّبالاو ةفرخزلاو عاستالا ىف ريظن اهل سيل
 ىم اهبو اٌّدَج ةنيصح ىو ديدح ىم باوبا ةذعو جارباو قدنخو
 نيدايملاو شاوحالاو قابطلاو نرغلاو سلاجلاو نيواوالاو روصقلا
 حرش لوطي ام تامامكلو قاوسالاو سرادملاو عماوجلو تالبطصالاو
 سومانلاو ةهّبالو ةمظعلا ىم هيف امم هصخلمب نأن نلكو ةركذ
 مسرب ا! ةاجرخو ةفيرش روصق ثالث هب قلبالا رصقلا اما + فيرشلا
 9 ةنوهدملا نوقسلاو نؤلملا ماخرلاب شورغم عيمل ةّيناطلسلا بكآوملا
 موحرملا فيرشلا ماقملا ءاشنا (” ةيتمجحلا شوقنلاو دروزاللاو !ةاه ذاب
 مظعملا ناوإلا اماو + هقهيرب هللا ةدّمغت نووالق نب د رصانلا كاملا

 سيل ةعلقلاب ىذلا ريبلكا عمال اماو + هيلا راشملا فيرشلا ماقملا ءاشنا
 طلغلا ىف ةبيخج دي هبو رفن نالآ ةسخ هيف ىلصي هنا ليق ريظن هل
 اماو + هيلا راشملا فيرشلا ماقملا ءاشنا ضيا وهو ناترانم هبو
 سلاجت شساوخ ىم ةنسح اهتراهو بئاجكلا ىم ىبف اد ةْشْيه لا
 عحايقلا اماو + هيلا راشملا فيرشلا ماقملا ءاشنا اضيأ ىو ىيطالتفلا
 ةمدخ ناكم ىو ةّيرسيبلا .اهنم ةديدعف ةغيرشلا ردالاب ةصوصخمللا

 () 0'ءعوإ 1> مما مهكقس ةاكرخ ها-خطاوو (لك/ هكر 11. 909-210
 ءاعمتع, مدحتللممد, اتهمفعتا ةصتحقمأ (9» 8 ةشومملا.

 ]13 مرمممم أل هعجمانعممسع. [ا 0.6دأ اللا ا
 موق ناتعقاتمم لع ةاَجّيَح 03835 8 01ع5- “4 4 1 ةاشيهدلا : ؟أ. 4!/1و آل

 ىضراتمم ندع ظنا الموتر لد (ةقر» م. ه1 9: 80قإلا هزت. 6



 مهوم( مم ).ههسسم

 0 دل لع ضئاف نولمابو هتاوطس عوقو نوفاخب عيمجل نال « هلضف راشعم

 كوناعأ ضرالا ةنجو ىلع اذلا قلبا الو 15 3وم 1قكيلخك هلكم هللا هلخ

 2( !>شح الو

 ىلاعت هللا اهرتي ةّيرصملا رايدلا ركذ ىف لصف

 مزلقلا ةغفص نف ٌنيبقلا اما + عبرا ذدو>ح اهلو كلملا راد اهبو

 ىتلا لدانمإل فلخ ةبونلا دالب ىم براذشل دالب ىلع باذيع ثيح

 ىقرشلا اماو + ةشبخل ءارحح ىلا ندعلا لابج ىلا لينلا ٌبصم اهيلع

 لامر عطقنم لينلا ىرجت نيبو هنيب ام بلاغو مزلقلا رح ىلا ىهتنيف

 ثليح ىم عستي مث ذل اذه ئرعجلا لحاس ىتمسيو رجاحتو
 ىتح لئارسا ىنب هيت ىلا لدنرغلا ةكرب ىم اًثريشم ذخا امو سيوسلا
 ّقحلار صم لها هيقستو ّيأشلا تح اماو + ماشلا فارظا ىلع عقي
 نرسغلا ملل اًماو + لحاسلا ىلع ىم شيرعلا ىو ياو رو ةقعزلا ىم

 نيدسمعلا لع ةموقللا لع نار ةفكسإلا رويمعم ةرامتلا كرك ةتحاس

 ىلع البتقم تاحاولا ىلع دل فطعي مترصم ٌدح رخآ وهو ةبقعلا ىلا
 ضرالا عاقب بجعا ىمرصم دالبو + نابقلا دل ىلع عقي ىتح ديعصلا
 لدانمإل ىم ةردحامو ةهظعلا رهنالا ىم وهو هطسوب حاس لينالاو

 لينلا ىم !ذم لوطا رهن ايندلاب سيل هنا جعلا لها عجبا ةروكذملا

 قلعتي اهف ماتا ةرشعو ةرماعلا نادلبلا نيرهش ةريسم ريسي هتاف

 رهستا ةعبراو ةبونلا دالب ىف نيرهس ةريسمو بارخو رماع اهيف ملقالاب

 رحبلا ىف هبابص ناو هناكم ىم جرخ نا ىلا ةراهي ال تيح بارخل ىف

 (9 طايمد رغتو ديشر رغت ىم طيحملا



 تمهل 6]116 سبع

 موحرملا ىدإلاو ماثاو مالسلا هيلع قيّدصلا فسوي مآ ليحار ةدّيسلا

 قيرطلا ىيهبو + ليبسلا ًءاقسمو اًميربصو ةّبق ٌيرهاظلا ىيهاش

 ةروكدملا ةلخالا عذج اهبو اهحرش لوطي ةبيخح ءايشا اهبو مالسلا

 + "ةيالا ةلخالا عذجب كيلا ىّرهو ىلاعت هلوق ىف مظعلا نأرقلا ىف

 سيفا ريف يروم هريعخ ا ىرو اخاف اتجج راظيعلا/! لايحسلا

 نوربص ةنبدم امأو م هماقم اهب ىيقابو 64 مالسلا هبلع طول ربق هدي

 ةنيدم قو هتنيدمب نرعيو مالسلا هيلع ليلخل مهربا اهب نوفدملا

 فيرشلل ةربق كابشلا نيمي نعو اًراهنو اليل ليدنق هيف كقوي هب

 ناتتوصقم كانهو ةراس هتجوز كلذ ةاجو ريرح ىمرتس هيلعو

 رضيالاو قحتا اهددحاب ىيكابشب ناكم ةرهاظبو هتجوزو بوقعي اهدحاي

 اذهبو + مهيفكي نا ىلا طامسلا ىلع ةكربلا تضاغل ايندلا لضا

 نع زجتتو « مالقالا هطبض نع لكت ام لئاضفلا ىم ةغيرشلا نكامالا

 ىلا ناضي ام عم « مالسالا كولم رئاس ىلع هلكم لضغبو « ٌجانلا نرشلا

 ءايبنالا روبق ىم تارايزلا قم امهب امو < ماشلاو رصم لئاضف ىم كلذ

 يسشسع اوغلب ام ضرالا كولم لكف ه مالعالا ءاجعلاو ءايلوالاو ةباحعلاو

 0١ ()0ممكمر ةللب 5



 -_ يهم( رس 0

 فلخذ ملو سالقملا تيبلا ةرخد تح نم جرت اهلك ضرالا ةايم

 ءامسلا ىلا جمع حسو هيلغ هللا ىلص ىبنلا نأ ةنسلا لها ىم دحا

 ءايبنالا ىم هيلا درو امن سدقملا تيب دورو ىف ركذو سدقملا تيب ىم

 نب ناهلس كلم راد نا ىورو + يبن فلا نورشعو ةعبرا مهتلعو
 ءاملعلا نم ةعاجج نأ ىورو + سدقملا تيبب تناك مالسلا اههلع دواد

 سدقملا تيسب هنكسمو ّئح هناو ّىبن مالسلا هيلع رضخل نا اوتبثا

 ىيعباشلاو ةباحعلا ىم درو ام اماو + طابسالا بابو ةجرلا باب نيب ىم

 دقو ىصخت الريثك قلخت ءاجعلاو ىنيحلاصلاو ءافلنملو مهيعباتو

 فييرشلا سدقلابو + ةلاطالا نوخ ةدارفنا ىلع دحا لكر كذ ترصتخا

 مأّتا ةعبرا ةريسم ىو كرك ةعلق اهنم ىري ةرضعلا رطس ىلع ةبطصم
 ةعبرالا بهاذملا ىلع تاولص عبرا نذا ىف -سدقملا تيب جسم ىلصُبو

 ىصقالا دجيملاب مث ةيراغملا عماجج كلام مامالا بهذعم 55 لوا

 ىلع ةرضعلا ةّيقب مت ئفاشلا سيردا نب هلك مامالا بهذم ىلع

 ىلع ىنرغلا قاورلاو ىسوم ةّبقب مد ةفينح ىلا مظعأالا مامالا بهذم

 مادخو ريقك ناقوا مخل اذهلو لبنح نب دج مامالا بهذم

 فيرشلا سدقلابو + ةلاطالا ةيشخ متركذ ترصتخا نورشابمو

 مل هنا ليق دحاو فص ىلع تابصق ثالت اهتل# نم ةريثك قاوسا

 تاماّجو تاناخو ةريثك سرادم اهبو اهريظن دالبلا بلاغب نكي

 اهبو ندملا عيه نالخ سوكملا ىم ءىت اهب طخوي ملو ةنسح رئاكو

 سدقلاو ينمغلاو ىراصنلا فئاوط عيجب اهروزي ىتلا ةماق ةسينك

 رئاس ىلا اهنم بلج ءانيم ةضف اهيف لمعي ةهظع ةفيرش ةنيدم

 ءراصتخالا هجو ىلع اذهو هج اهلئاضفو ةريثك اهفاصواو دالجلا

 ميرم ةدّئسلا ربقو ةّيودعلا ةعبارو روطلاو ناولس نيع اهيحاوضبو

 ممق اهمورك رخاوابو ةيردنلقلا ةيوازلاو رهاظلا ناخو ءادهشلا روبقو



 مهوهم( م» )هوم.

 تالا لوفي نم عسل سواوج هه صيتة ار ىؤلاب ةربحاو .سدقملا نبا

 ىصضر رع مامالل بتكف ايش اود ملف هيف :اولزنو ظوتاف كلذ رظندو

 مكقت امل هثيدح- ىف قدكصي باولل هيلع داعف ةّيضقلاب هجعي هنع هلنا

 تزهج ةقرولا نأ ىورو «هريثك كلذ ىف مالللاو فبرشلا ثيددلل ىم

 قوت نأ ىلا هتايح ةّدم هدنع تريمساو ىلبت ملو ري مامالا ىلا

 ىلص هللا لوسر نع ىورو + كلذ لعفف ةردص ىلع عضوت نأ ىصواف
 باوث هللا ءاطعا اًبستحم سدقملا تيب راز ىم لاق هنا ٍلَسو هيلع هللا

 نع ىورو +رانلا ىلع هدسجو هجض هللا مرح ةياور ىو + ديهش فلا

 تيب دجس»م ىف ةالصلا لضف لاق هنا حسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 ىتح ةعاسلا موقت ال لاق هنا بعك نع ىورو + ةالص ةئامسغجب سدقملا

 اههبفو اعيج ةتمإل ىلا ناداقنيف سدقملا تيبلا مارخل تيبلا روزي

 نب هللا دبع نع ىورو + سدقملا تيبب باستلو ضرعلاو اههلشا
 3لاح نع َوَرَو 2 ساحملا' تيتا لا لاجل 3ل1 ناك "3 ل6 هنآ كوسم

 نبأ نع ىورو + ةنل نويع ىم ناولس نيعو مزمز لاق هنا نادعم ىأ

 ندع ىورو + ةنكل ىم هترخعو سدقملا تيب عاقبلا كّيس لاق هنا سابع

 سدقملا تبت ىلع برضي ىتح ةعاسلا موقت ذل لاق هنأ قابيشلا رع نبا

 اظل تومان 0 ظفدخو نبق وم ظاقسل بلعف "و تعا نايات دكا

 نع ىورو + ةماج نم طئاحو رون ىم طئاحو ءولول ىم طئاحو دّتمز ىم

 ىلا ءامسلا ىم كدم فلا نوعيس لزني ةليل لك نا ناهلس نب لتاقم

 لك ىف اذكهو ةعاسلا مرغت نأ الا هيلا نودعي ال سدقملا تيب دجسم

 كلام مامالل ًاطوملا حرش ىف لاق هنا برعلا نب ركب ىا مامالا نعو + ةليل
 ناو ةعبرالا لاوقا ركذف (' ام ءامسلا ىم انلزناو ىلعت هلوق ريسغت ىف

 " (0نننار دذكللل, 181 اذكار 20 ذالك



 بسمهوم( "| )وهيه

 ىنحج كاخعفلا نأ ىورو + اًتعارذ نوسؤجو ةسؤجو عارذ ةئامعيرأ هضرعو

 ىف هللا عطي مل ىمرأن اهنم ةقرتفتم ءايشا ىم بئاجم هب عنص سيق
 تيب ىلا ربح ىر نم اهنمو اهيلا مدقي نيح هتقرحا ةليللا كلت

 ىورو + هيلع قزح بنذدم وهو هلخد ىم ناكم اهنمو هيلع بن رححلا

 اهكسيو نيل م ةلاسلسا ساوقملا يتب عضو دوا دس دوال ولج لا

 الجر نأ مت هيلع تخرا اًتفداص ناك ىمو كب تعفترا ًتناح ناكو

 ىلا اهجوتف كسلذ هد هنم اهبلط انجف رانيد ةثام رخآ عدوتسا

 ةكوبسم رئكان حلا تياكوأ هايلا ةكشو زاكعلارايذا قالا لعجو, ةلسلسلا

 نن:ساتتلاو بوله بنصف اهشم ال ةلسلسلا عفترت حف زاكعلا:طسوف

 كلذ ىف مهضعب لاقو ةعوفرم نالا ىلا هو مويلا كلذ نم تعفتراف كلذ
(0) 

 ةلسلملا حم دو عمت## ,/ للعلا نامو قولا حك نم

 « بوتكم اهيلع اذآف اهجبرت نمل تئجن اهتأرق مهفث ال ٌةبوتكم اًروطسا

 ىضر باطل نب ره ةفالخ ىف ناك اطف ءئح وهو هيلجر ىلع ىشمم ىتقا

 ىتقسي ةسابح نب كرش هل لاقي مت ىنب ىم لجر ءاج هنع هللا

 دكجوف ةدخال لزنف ٌّبحل ىف ةولد عقوف سدقملا تيب ىف ناكو هباحعأ

 نيو مخ 5 اهيف ها تنم و هنم لخ دف ةنكل ىلا مافي ب ىف اَباَب

 تيب بحاص نأو قتران بل ىلا جرخ مث هنذا فلخ اهلعجن اهرجت
 0 31[نان6 : عيوش.



 بمهجوم( رع )ءهيسل

 ٍقانينبالا ١ نم بدك قضم: ليها: نسووتشاما تانك قيلاكقملا ١ ثقب : قف ناكو

 العش سدقلا ناسل ىلع نيدلا حالص .كلملا ىلا اهب لسراو

 مكش ةايدش تا داتا واخ ولز لوس 1مل ا
3 

 سيقلملا تيبلا ىف ىست_ . , ةمالمظ كيلا تءاح

 سكت تا قرش له اقاو ترسهط دجاسملا لك

 نا لاقيو سدقملا تيب منف ىلا هل ةيعادلا ةروكذملا تايبالا تناكف

 ديشيملا ةباطخ_هالون ةلكليا تاشلا كلذ, ىب ججو. ناطلسلا

 سو نينامو عست ةنس ىف نيدلا حالص كلملا ةأانو تناكو < ىصقالا

 ىلعا سدقملا تيب نأ ىور + اًريخ مالسالا نع ةازجو هللا هجر ةئام

 اهعوبني ايندلا ىف ىتلا هايملا عيجج ناو اًعارذ ىيعبراب ضرالا عيججب ىم

 دالينلا عيج ىلا هللا ةردقب مسقت مت سدقملا تيب ةرخك تحت

 نارغعزلاب ةرخعلا طلت نينثاو سيخ موي لك ناك هنا ىورو + ملاقالاو

 ىورو + جابيدلا نم روتس اهيلعو راوزلل متغتو ركتو درواملاو كسملاو

 مهربا شبك انرقو ةجتي ةّرد ةّيقلا طسو ىف ىتلا ةلسلسلا ىف ناك هنا

 تراص امل مث ناورم نب كلم لا دبع مايا ىف اهيف تاقلعم يرسك جاتو

 ىم ىصقالا >ل جملا ىف ناك هنأ ىورو + اهولوح ملم ىنب ىلا ةفالخل

 ىمو اًباب نوسمع باوبالا ئم هيفو ةبشخ نالآ ةتس قىقسملا بشكل

 ليشالبت (ىبو ةغيس ةيراجلا ىف ءيئؤور وع ةكامس ماخرلا دمعلا

 نالا ةسج ليدانقلا نمو رشع ةسج الا ةلسلس ةئامعبرا ليدانقلا

 تيب ىف نأ ىورو + هحرش لوطي ام ةبيجتلا ءايشالا ىم هيفو ليدنق

 نورشعو ةعيراو ةرضعلا ةبق الخ ةيق سه ةدجسم ىنعي سدقملا
 لاق منا ركاسع نب ظفاكل نع ىوروب + ةعبرا ربانملا ىم هيفو اًكرهص

 كلملا عارذب اًعارذ نوسؤحو ةسؤو عارذ ةثامعبس ىصقالا جسم لو

 () 11ن606 لماك.



 دلل 00

 ةرخعلا .ةبق قوف ناكو '!! ىينس نامت اهتياهن ىنيح ىلا ءادتبالا ىم

 ىلع نلزغي ءاقليلا ءاسن ندعقي "رج ناترد هينيع ىف بهذ ىم لازغ

 قرشلا ىم سمتسلا تعلط اذا ةدقلا لظب نولظتسي ساو لشا ناكو

 عافترا ناكو مهريغو ةمارلا لها اهلظب لظتسا برغلا ىلا تلام اذاو

 لاتجتلببت نادالاف هما“ تييبسلملا »نتا ها ضوزو امال وشك هيما ماعلا

 ىنب ءارئق ىم اًَسفن نالآ ةرشع سدقملا تيب ديسمب رق مالسلا هيلع

 مكو هترامي ركذو راهنلاب نال ةسجو ليللاب نالاآ ةسؤع نوءرقي لئارسا

 نبركع نأ ىورو + ةلاطالا نوخ هترصغتخا هحرش لوطي ةّرم رك

 ةرجصلا ىم رشع ةئس ةنس ىف سدقملا تيب ف منع هللا ئضر باطل

 موي راهن ىحض ةولكف اًموي ىيعبراو اين جنرغلا هيلع ماتا نينامتو ىينتا

 عوبسا ةدم“ 4 ريتك قلح نيهسملا ىم ءيف لتقو ةنسلا" نم ةعملل

 ةنس ىيعستو اًعيذ يرفلا ىديأ ىف لزي ملو دالبلا رئاس ىف نودسملا

 ةنس ىق بويا نب فسوي نيدلا حالص كلملا كيب ىلع هللا هكاف نأ ىلا

 ىم اًريتثتك متف هنا كلذ مف ببسو ةئام سؤو ىينامتو ثالت

 ةّينارصنلا نيد يسرك هنوكلك سدقملا تيب ىلا ضّرعتي ال ناكو لحاوسلا

 كلل عدس قوتنا صتعرتع اعمر هع تمر صمعاتع لع ءفالع

 3 ]1 زود ددصق لمدام همت وعن لع لمصمم مودع ةلكهمكارتع ءلج التم لفض ةمدد

 او ةورتاع 1ع اعجاع لع ءع موقددوع !جتتلتأ 1| ماما ع لع لمس وماعرر» ما ل'أأ نأرت'هنب

 لدصف ]خصص ءأ ]'هصاسع مصمصمدعتأا, كل قف  (د* دما. م. حي م. جو لع له اتيت

 رج ىيتّرد ةانيعو ]) ظّرد (570) هينع هيف لع ]1]. 5ن0181160) : وا رد هينيع نيب

 ءارجن, 20115 ل مينيع نيب. 6 لم ءارج- ة"وقاي.
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 ةجرلا هيف هيطاب باب هل روسب مهنيب برضف ىلاعت هلوقو < ةسدقملا

 هنطابب ليقو ىيقفانملاو ىينموملا هب ىنعي !'' باذعلا هلبق ىم ةرهاظو
 نيذلا جرخا ىذلا وه ىلاعت هلوقو « متهعإل ىداو ةرهاظبو دجتملا

 دارملا رشلل ةمركع لاق "رش لوال مجرايد ىم باتكلا لها نم اورفك

 ا ةرهاسلاب مه اذاف ةدحاو ةرجز ىب امتاف ىلاعت هلوقو « سدقملا تيب هب
 نع ىور !'' ةيالا نوتيزلاو نيتلاو ىلاعت هلوقو ءروطلا بناجج عيقب وهو
 تيب دجحم اتبز روط نوتيزلا لاق هنأ هنع هللا ىضر ةريره نبا

 ىتّما نم ةفئاط لازت ال حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو + سدقملا
 ام الو مهفلخ ىم مهررضي ال نيرهات مجودعل نيرهاظ نيدلا ىلع

 سداقملا تيب دجسم انب ىم لأ نأ ىورو + كلذك مهو مهباصا
 ىلا ّيوا ىلاعت هللا نا لاق هنا بعك نع ىورو + قحا نب بوقعي

 سنالا ءاكح عمجي سدقملا تيب ىنبي نا مالسلا هبلع لوم

 نوعطقي اًقيرفو نونبي اقيرف لعج نيطايشلا ءامظعو هتيرافعو نمل

 نوجرخف رجلا ىف نوصوغي اًفيرفو ماخرلا نداعم ىم ةدمعلاو ةرخعلا
 ءاملا ىلع ءانبلا سشاو ةماعنلا ضيب ردق ةّرد لك ناجرملاو ٌردلا هنم

 ىورو +روت فلا رشع ىنتا لئارسا ىنب هيف معطا هثانب ىم غرف امل

 هئام سدقملا تيب ءانبل دعا مالسلا هيلع دواد نا ةّيمأ نب بعك نع

 ىلطل رانيد فلا ةثام ثالتو ارو ةردب فلا فلاو بهذ ةردب فلا

 ءااوكو# نثي مالسلا هيلع ناهلس غرف امل لاف ىبذكلا نأ ىورو + تيبلا

 بهذلا ناتبني ةجرلا باب دنع ىيترجت هل هللا تينا سدقملا تيب

 ىلا ةضفو اًيهذ لطر ىتئام ةدحاو لك نم عزني موي لك ىف ناكف ةضغلاو

 قا نا ىلا كلذ ىله رمتساو ةضف ةطالبو اًبهذ ةطالب دجسملا شرف نأ

 1١ 00و اناا , 13. ب (3 (00مهرور درع ب و بح 5 000 ككل, 13, 1. بح

 (4 (005ق5 2 الو



 هوم( نا )ههه

 د حاسم عنم نمي حظا ىمو ىلاعت هلوقو « ةطصحب روهشم نالا بايلاو

 اوبرخ امل مباحعأو رصن توم ليسا ةركألا ا مهرلمل ركذي نأ هللا

 ضرالا اولخدا موق اب هموقل ىدوم لاق ذاو ىلاعت هلوقو « سدقملا تيب

 اوناك نيذلا موقلا انثرواو ىلاعت هلوقو < (" مكل هللا بتك ىتلا ةساقتملا

 ىلا يطسلف صضرا ىم ىف ليق ' اهيراغمو ضرالا قراشم نوفعضتسي

 كني اذازي يحفل كاع درعا مرعب علل يصر ألا نلاعع لن جرا 8ز ىافرألا

 هلوقو «سدقملا تيبو مأشلا مهاب رمعم لاق "' قدص اًوبم لئارسا
 دجملا ىلا مارمل جسما نم اليل ةدبعب ىرسا ىذلا ناكبس ىلاعت
 داولاب كنا كيلعن علخاف ىلاعت هلوقو " ءهلوح انكراب ىذلا ىصقالا

 ىلا اًطولو ةانيِجنو ىلاعت هلوقو ءرهط ىا ىوط ىنعمو '' ىّوط سذدقملا

 اهتزي قاعت. لوقو «.ةس3ّلملا ضرالا ف !7:نيملاعلا اهيف انكرام عتلا نتزالا
 هيلع مهربا نع ىلاعت هلوقو < ةسدقملا ضرالا ىف ١ نوحلاصلا ىدابع

 هلوقو « ةسّحقملا ضرالا ىا لاوقألا ضعب ىف ' ىبر ىلا بهاذ ىنا مالسلا

 ليفارسأ وه ىدانملا !''" بيرق ناكم ىم ىدانملا ىداني موي عمتساو ىلاعت

 طسو ىف ىو رهاب سدقملا تيب ةرخع تح ىم ىداني مالسلا هيلع

 أ''! دهسا اهيف ركذيو عفرت نا هللا نذا تويب ىف ىلاعت هلوقو ء ضرالا

 ىتلا ىرقلا نيبو مهنيب انلعجو ىلاعت هلوقو ,« سدقملا تيب هب ىنعي

 ىلاعت هلوقو «سدقملا تيب اهنا سابع نبا نع ىور ''” اهيف انكراب

 ضرالاب ىبوم هيلع مك ىذلا لبخل هب دارا ''”اروطسم باتكو روطلاو
 0 (007م1 و 11 1 © 00و 8,10

 © (0ومقزير 7, 1-98 ا (لو”رنر 7 551711١

 لن 7 0 م [19) ()0سمو: و اس1 0١

 ل“ 4 7 لال (00مرور زالت, 00
 53 (0ومدؤو 5711, 1. (02) (0و" د1 كلا و 7

 ١ (00مم# و 55 1. يد (لور رت 1
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 تمههم( 14 )6

 ةفامه رت حسحم هندي «دزنق قتلا: قالو ؤنيادلاو مينج دعا

 غ1 1 1 000 زا دك راق لق

 ءادهشلا ىم ريتكو شخ نب نجلا دبعو ىبنلا مع ةزجع ربق هبو
 ةعلقو روس ةفّرشملا ةنيدملابو + كوبت ىلا ةنيدملا نم ةريثك دجاسمو

 قدانفو ريثك لخو ىيتاسبو عراوشو قاوساو دجاسمو سرادمو

 209 ةنسح ةنيدم ىو تاماتحو

 عوبنيلا ةنيدم فصو ىف لصف

 كلملا ةعلقلا مدهب رمأ دقو ةعلقو روس ىلع لهتشت ةنسح ةنيدم ىو

 هنم اهوعلتقان اشيج هل زهجو هقعاط نع اشريما جرخ امل نرشالا

 قاوسالاو رئامعلا ةريثك عوبنيلا ةنيدمو ةروكذملا ةعلقلا اومدهو

 نا ةدعاقلا اماو اهدرغمب ةنطلس اهنلآ زاجا ضرا تلهب نم ىو لخنلاو

 ناويد ى عوبنيلاو ةنيدملاو ةكم بحاص مهو كولملا ءالؤه ركذب ام
 لحاوس ىم لالغلاب بكاآرملا هيلا درت ردنب عوبنيللو ءارمأ الا ءاشنالا

 ىبتالت ريدقت ةنس لك ىف عوبنيلا بحاصل سوكملا اهيلع ذخّوي روطلا
 ةديدع زكاآرمو ةروهشم نكاما فيرشلا زاجلا دالببو رانيد فلا

 اهباححال ىّجعم ءىش اهنم لج ةيرق نع ةرابع فيلو ةريثك نايخاو
 2 حرشلا لاطل ةريثك ءايشا ىم فيرشلا زاجماب ام ركذ اندرا ولو

 هللا اهركذ ىتلا ةسّكقملا ضرالاو سدقملا تيب ركذ ىف لصف

 ةريثك نكاما ىف مظعلا ناءرقلا ى ىلاعت

 تيبلا ىف ليق '!ةيالا ةيرقلا ةذه اولخدا انلق ذاو ىلاعت لاقف

 (9 ةيالا ةطح اولوقو "دج بابلا اولخداو ىلاعت هلوقو + سدقملا

 (0) (00"كار د1, 5ؤإ. - (3 00م, 1110. ءأ ل11



 تمههمإ )6 )هه

 ةّضف ىم ليدانق ةرجلا لوحو "!ليبس هيفو تاقاور فيرشلا مرحلابو

 ةروهشم نكاما ةفرتشملا ةنيدملابو + شوقنم جابيد ىم ةوسك اهيلعو

 ةثراح ىنب دجحمو ىيتلبقلا دجسمو متغلا دجسم اهنم لضفلاب

 ةباحعلا رود ىم ريتكو اهريغو ثراخل ىنب دجنمو رفظ ىنب دجسمو

 ةه2ل ىم وهو عيقبلا اهرهاظبو اهغصو حرش لوطي ام لضفلاب ةروئهشملا

 نب نسل مامالا ربقو مالسلا هيلع ىبنلا ّمع ساّبعلا ربق هب ةتقرشلا

 مامالاو نيدباعلا نيز نب ىيستل نب ىلع مامالاو بلاط ىنأ نب ىلع

 ةع ةّيفصو سائعلا نب هللا دبعو قداصلا رفعج مامالاو رقابلا دتح

 سنا نب كلامو ناقع ني نامعو مسو هيلع هللا نكص هللا لوسر

 معطم نب ريرجو ٌيراصنالا هللا دبع نب رباجو رورعم نب مقرالاو

 نب كيزو تباث نب ديزو ةعقلب ىأ نب بطاخو مارح نب مكحو

 بيهصو ريبزلا نب ةورعو قبرشو سنخالا نب ةريغملاو يهبل دلاخ

 نب متيهلا ىباو ةطس ىبنأ نب دتحتو دوسالا نب دادقملاو مورلا نبا

 ٌيرهزلا نوع نب نجرلا دبعو ثراخل نب نجرلا دبعو ناتيهلا

 ةيواعم ىب ةيواعمو تارشعلا نم تيز نب ديعسو صاقو ىبأ نب دعصو

 موتكم ما ىنبأو رذنملا نب كحتو دعس نب رهو عوكآلا نب ةطسو ىثيللا

 نب رفعجو ةيواعم نب لفونو هللا دبع نب رباجو كيسا نب باتعو

 ديعسو دوعسم نب هللا دبعو وأ ىنأ نب هللا دبعو ةّيغنتلل نب دتحم

 ملس نب ناوفصو مالس ىنب هللا دبعو دعس نب سيقو بيسملا نبا

 نوع نب مهربا نب ديعسو ّىرمعلا زيّرعلا دبع نب هللا دبعو ب
 ثراحل نب نايفس ىاو ةحلط ىاو دوعسم نب هللا دبع نب هللا دبعو

 ىضر ةباحعلا ىمريتك قلخو ىبر نب ةدانق ىناو مركم مآ نب ركو

 )0( آ ليبش ءبقو“



 تعوم( (زغ )هيل

 فو عئاضبلاب بكارملا اهيلا درت ةفّرشملا ةكم انيم ىهف ةّدْج اماو
 ةلجب ىم بكرم ةثام نع فين ةنس لك ى اهدري اميرو ىبيملا مظعا ىم

 بحاص ىلا .لصن موسرلاو تايجوملا ذخؤتو عولق ةعبسب بكرم كلد

 هكراش هقجرب هللا دقغت ىابسرب رصنلا وبا نرشالا كلملا ناكو ةكم

 نانئام ةروكذدملا ةهب2+ل لّصحتم نا لاقيو كلذ ىم بيصن ذخا ىف

 2 صقنيو كيزي امهيرو ةنس لك ىف رانيد فلا

 مالسلاو ةالصلا اهنكاس ىلع ةنيدملا ركذ ىف لصف

 نا ال ولو هرادلاو + باطو ء ةميظو « ةنيدملا ء ةديدع ءامسا اهلو

 هيلع د هّيبن ةرخح راد اهلعج ام ضرالا رئاس ىلع اهراقخا ىلاعت هللا

 هترججو فيرشلا مركل اهطسوبو ةغيرشلا ةواضعا تمضو مالسلا

 اههع هللا ىضر رهو ركب وبا هّيعيجاضم هّيعيجنو اهب نوفدم ةفيرشلا

 ليقو ةريغ ةراثآ ىم ىبي مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم هبو

 فنا, ىللاوم مدلل ودا وول فلل وع فورا بساط من وم

 ثالث ٌٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ناكو كّيوملا كلملا ءاشنا

 اعارذ ىيعبس ةدجع»م انب ٍمسو هيلع هللا لص ىبنلا نأ ىورو + تاجرد

 نالا هيلع وه ام ىلع راص ام ىلا ةباحعلا هيف تداز مث اعارذ ىّتس ىف

 نأ ىورو + ةضورلا هبو مهعسيف ضرالا راطقا ىم دوفولا هينأي نأ ىتح

 ضاير ىم ةضور ىرهنمو ىربق ىيب ام لاف ٍطسو هيلع هللا ىكص ىبنلا

 ىبنلا ءاضعا ٌّمض ناكم لاقف لضفا عاقبلا ّىا ءاجعلا ضعب لّئسو ةّقمإل

 مدور .ةايالق اف ليش

 () 11غ[ ظيسب.



 سموهوم( زا“ ).ههسل

 اهيف مظن دقو ةريثك رئاع اهبو نيليم وح ليوط بعش ىو ةبقعلا

 "ارعش ىو ةثالث اهنم ثركذ ةلّوطم تايبا
 عرجالاو ىتم ىداو ىلع خرع علعلو زاهلا وحن ايداغ اي

 عجوم بلق لكل ءافشلا اهيف اهليزن ماضي ال ضراب لزناو
 عفرالا ماقملا ىذل عيفشلا وهو مّركمو دّتس اهيف لح دق

 تافرعو مارش رنعشملاو ةفلدزملاو ةرمن دجحم تانرعو ىنم نيبو اهنيبو

 نأ ىور + نيجلعلا دنع ةهكل كلت ىم مارك ىهتنم لب مركل ىم سيل

 فلا هعمو ةبعكلا بارخ كيري مدق ليغلا بحاص حابصلا نب ةشربا

 صضخت هب لكوتملا ناكو دوج هل لاقي مظع ضيبا ليف مهمدقي ليف
 ىلع وهو ميصي ليغن ناك هعلتقاو نهلا ىلع ةهربا راص امل ليفن هل لاقي

 هللكو ليغلا نذأب ليغن ذخأ ةّكم اولخد انف مظعلا ليغلا رهظ

 مكرت كلذ هههف الف مارخل هللا كلب ىف كتاف كسأر عجرا ةانعم مالكب

 ةراجملا رطما ىلاعتو هناحبس هللا نا مث مهعم ناكف شيرق ىلا برهو

 ملف ليفت نيا روكحذملا ةشبكل كلم ةهربا حاصف ليغلا باححا ىلع

 كبر لعف فيكرت ملا مهقح ىف ىلاعت هللا لاقو كلذ ىف اوكلشو ةدجج

 اذأ عمت كلذ ىف ليغن لاقو  ةيالا ليغلا باححاب

 5 09 2 فتات ع را 0 للا لال 2 0
 !فييللع قلك ةراقع كفشو <. اوييعط تيياع ناسا كيف

 ةلجو فئاطلا ركذ ىف لصف

 امل فئاطلا تيّمسو رجتلاو ءاملا ةريثك ةبيجض دالب اهناف فئاطلا اماو

 الجر نا لاقيو ةبعكلا اهب ناطو اهعلتقا مالسلا هيلع ليربج نأ درو

 ٠كلذب تيكّمسف اًفئاط مكل تينب لاقو اهطئاح اغب نومدلا ىمسي

 ١)" 131نارع لماك. - (» 00, نب, لى. 7 1 ل[انامع فاو.



 بيهه( )م )ةهههش

 ةعبس مويو يطابقلا بجر لاله موبو رجالا جابيدلا ةيورنلا موي

 ىلع اهتوسك تّرقتسا كلذ كعب مت ضيبالا جابيدلا ناضمر ىم نيرشعو

 ناطلس اهوسكي ةيهذم زرطب دوسالا جابيدلا وهو نالا هيلع ىف ام

 اوبّيط تلاق اهنا اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىورو + ماع لك قرصم

 ب يالا ىتيب رهطو ىلاعت هلوق 735 ةريهطت ىم كلذ ناف تيبلا

 ةكمب رازت نكاما ركذ ىف لصف
 ىذلا تيبلا اهنم اهترايز ٌبحتست ةلّصفم نكاما اًفرش هللا اهداز ةكمو

 اهنمو ةجيدخ تيب اهنمو قفرملا قاقزب مالسلا هيلع ىبنلا هيف كلو

 لب ىذلا راغلا اهنمو نارزيخل راد اهل لاقي مقرالا راد ف كجم

 ةرصتلا دجسمو نمل دجح»م اهنمو روت لبج ىذلا راغلاو ا” ءارح
 اهبو + ةرشعلا ّلدسمو متغلا دجسمو مالسلا هيلع ىبنلا اهاعد ىنلا

 نب لهسو ريبزلا نب هللا بع ربق ىيحلاصلاو ىيعباتلا ةباحعلا روبق ىم

 دلاخو ري نب هللا دبعو ركب ىنا دالوا نهحرلا بعو ءامساو فينح

 ءادهشلا نمريثك قلخ اهبو ضايع نب ليضفلاو ناسيك نبا
 ىذلا دجاسلملاو ةروهشملا ةكرابملا نكامالاو ءايلوالاو ىيهلاصلاو

 كانه نا لاقيو حرشلا لاطل عيمجل ركذ اندرا ول ام ةرومعم هللا ركذب

 عببرالا نم هلوحب تاقاور ةّدع ىلع لهتشي مردلو مالسلا هيلع مدآ ربق

 ىذلا ةورملاو افصلا فيرشلا مرد رهاظبو ساّيعلا ةياقس هبو بازيملا

 رودو قدانفو قاوساو عراوست ةفرتشملا ةكعو نارقلا ىف هللا اهركذ

 ةّيقرشلا ةهللل ىم اهيليو ةنسح ةيدع ةنيدم ىو ةقرتغتم نكاماو

 ةرجو رشحت ىداو نيب ام اهدودحو صرف ةكم نيبو اهنيب ىنم

 ١ (007 1, 551 4 ةارح وهو لبجلاب . 21 9 ا 5 )8 : ١



 بسههوم( || ).ههمسل

 اذه ىلاعت هللا سّسا ىلع اب لاقف تيبلا !ذه ام ىتاو ىنا كا>ف تلقف

 لوسر اي ىّتاو ىبا كادف تلقف ىتشا بونذل ةرافك ايندلا ى تيبلا

 هللا اهطبها ةّنمل ف تناك ةرهوج كلت لاق دوسالا رك اذه ام هللا

 اهنول رّيغتو اهداوس ٌدتشاف سمتلا عاعشك عاعش اهل ايندلا ىلا ىلاعت

 ردق ءاضيب ةطقن نآلا رنا طسوبو + نيكرشملا ىديا اهتم ذنم

 + عباصا ةسجخ الا عرذا ةثالث ضرالا ىم هعافتراو سدعلا ةّبح

 ةرادج عفرو نآلا دوجوملا جملا ري ناورم نب كلملا دبع نأ ىورو
 نم تامالع مرمل ىلعو لوطي هتراب لصا ىف مالكآاو جاسلاب هفقساو

 مالسلا هيلع ليلخل مهربا اهلك باصنا اهيلع بوصنم اهلك هبناوج

 ةدعب ىم ةباحعلاو مالسلا هيلع ىبنلا رما مث اهعضوم هيرب ليربجو

 هلك مرد دكت ليفوز , ةكيؤ 2 دكما , ةددعتم ءاذذا ا ةكلو كل اه هال يحاك

 7 ,ىيبمالا دلبلاو  ىرقلا ماو ءاسكرابمو ةضاخ كلبلا مسا دك

 ,ةساشنلاو ء ةشانلاو ء ةّيسداقلاو + ةسكقملاو < حالصو < حر

 اهفرش هللا داز اهلو < ىسركااو < شرعلاو « سأرلاو < ةمطاخلو « ةسابلاو

 ال اهيلع دحا مدقي ال هنا اهنم دالبلا ىم اهريغ فلاخ ماكحا

 اهشيشحو اهرجت ميرحت اهنمو هنقو ىف ديصلا ميرحت اهنمو مرحب

 ناك يقم اهيلا لوخدلا ىم مالسالا نيد فلاخ ىم عيج عنم اهنمو

 لتقلاب ةيدلا ظيلغت اهنمو رورملا زّوج ةفينح وبا مامالا نلكو ارام وأ

 بارتلاو ةراجما جارخا 0 اهنمو اهيف كرشملا نفد ميرح اهنمو اهيف
 موص لاق ٌيرصبلا نسكل نع ىورو + تانسلل فيعضت اهنمو لل ىلا

 اسك ىم لؤناو + ةنسلل لاعفالا كلذ ىلع ساقبو موي فلا ةئامب ةكم ىف موي

 اهاسكو هّيلفادل ىف ةدعب ىم سانلا اهاسك مت عّبت عاطنالاب تيبلا

 مت ءاروشاع موي ةدواعم اهاسكو عونب مهنم لك ةدعب نم ةباحعلاو ىجنلا

 تاّرم ثالث ةنسلا ىف نوماملا اهاسك مث ةنسلا ىف ىيدّرم اهوسكي راص



 دسسجم( ٠١ )ءههس

 اهنكاس ىلع ةّيوبنلا ةغبرشلا ةنيدملاو « اهفرش هللا داز ةكم ىو ءاهيلا

 ةقّاشملا ةكم ركذ ىف لصف

 عيجب لضفا ىف ىتلا ةكم ءاهالعاو ةبتر اهعفراو ءاهالواو نرشلا ىف اهلواف

 رتاس ىم رهطو «سانلل عضو تيب لوا فو « ضرعلاو اهلوط ى «ضرالا
 هللا لوسر تلاس لاق هنا ٌرذ ىا نبا نع ىور + ساندالاو صئكاقنلا

 ماركل دجنملا لاق ضرالا ف عضو جسم لوا نع مَسو هيلع هللا ىلص
 اّسماع ىنيعبرا لاق اهنيب مك تلق ىصقالا جملا لاق ىأ مث تلق

 تيبلا اذه عضوم لجو زع هللا قلخ دقل لاق هنا دهاجت نع ىورو

 ضرالا ىفل ةدعاوق ناو ةنس ىثلاب ضرالا ىم ايش قلخ نا لبق

 ءانب نيهدحا تاّرم ةسخ ةبعكاآ تينب ليقو + ىلفسلاو ةعباسلا
 ةيلهال ف شيرق ةتلاثلاو مالسلا هيلع مهربا ءانب ةيناثلاو ةكئالملا

 ريبزلا نبا ءانب ةعبارلاو ةراجخنأ مهعم لقني مالسلا هيلع ىبنلا ناكو

 يتب ءان٠٠لقو :نالا .هوافج دولا عاقشلا» لقشوو, قد بالا ءانج .عللسا غلو

 لاق لاق هنا هسنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورو + ةسمخل ريغ نيترم
 دسشاوهو هتعمل نم دوسالا رجلا لزن طسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءامسلا ىف اهلولح مويلا ةبعكلاو + مدآ ىنب اياطخ هتدوسف ىنبللا ىم اًضايب

 ةسج ماشلاو دوسالا رجلا نكر نيب اهضرعو اعارذ نورشعو ةعبس

 دوسالاو نامجلا نيبو كلذ برغلاو ماشلا نيبو '!انعارذ نورشعو

 مرك اًيلع نأ ىورو +اًعارذ نورشعو دحا برغلاو ماشلا نيبو نورشع

 مارخل تيبلاب سو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم افئاط تنك لاق ههجو هللا

 ' لعد لعفد رييعسطتتعع لع مطتتمقع نحت ةاتلك ءاتأ : نويشع دوسالاو ..... ماشلا نيبو

 عورلأ ةسيتع لهصم ]ع مق. ل.



 1151 تاكا

 دباعملاب ةريغ رع هب لانخق امو كلاما رئاس رع رصم كلم فيرشت ىف

 هيلع ىونح# امو ةدو لحو ه«تالماعمو

 ةريسم كلذ ىنم ماع ةئام ةريسم ايندلا نمرماعلا نا لاقي هنا حعأ

 تانالظلا نصا نط رحم ناعالاا برغل :نايزاعي ىافوسلآ زييكاس ماع

 دنهلاو ىيصلاو جنرفالاو !''رزخللو كرتلاو برعلاو قرعلاو نهلاو زاخجلاو

 راغللا دالب رئاسو كلذ ريغو ىربلآآ ةيمور ىلا مورلاو ةبلاقصلاو ةشبنلو

 لضفاف ءزج فلا ىم ءزج مهنيب نوملسملاو + هليصغت ركذ لوطي امم

 هيلع ىئوتحا امرصتخا امم ةريغو ليصفتلا اذه ةلشصفملا ضرالا عيت

 عفرا ىلع مك اهكاح نال ميظعلا نارقلا ىف همساب حّرصملا رصم كلم

 الا لاحرلا ٌكشت ال ىتلا ةثالقلا ىو لالجو نرشلا ىف ايندلا عاقب

 د را مروا
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 ممجوم( ٠ ).ههدس

 رشع ىداتلل بابلا

 فصوو داركآلاو ناكرتلا ءارماو مهخياشمو نابرعلا ءارمأ فصو ىف

 ةينملا ةكلطاب كلذ ىف تقفتا رداونو ةفيرشلا تاّيهمملاو دداجتلا

 (2 ةّيفرشالا ماّيالا ف تحاف ىتلا ةييصربقلا رئازكلو ةّيركبلا رابدلاو

 رشع ىاتلا بابلا

 كلذ ىف درو امو رهقلاو كنضلا ىف عقو اهلها نم ىتلا رهدلا تداوح ىف

 01 اردابم هيلاو ًاظفاحت هيلع بل ىذ لك نوكيل رداونلاو تاياكتلل ىم



 هجوم( 4 ).هه-

 دانجالاو اهليصفت قاب ةدرغم فئاظوو ةلحمج فئاظو بابرا فصو ىف

 زكارمو متركارمو ةروصنملا ةقلدل دانجاو ةيكضاخلو صينارغلا

 060 دربلاو جاتلاو قثاطبلا

 عباسلا بابلا

 00 000 هءلصحتمو

 ىلع تالالا ىم اهب امو ةغيرشلا تالبطصالاو يطملاو تاتويبلا فصو ىف

 8 كلوا ليصفت قي

 عسانلا بابلا

 عقيفلا جانا اسو فار لو ريغخلو روسدل ةراعو برتلا قاشك فَِضو 1

 ملاقاب فئاظولا بابراو ةالولا فصوو هطوبشو للينلا ضيف دنع دالبلا

 رشاعلا بابل

 حمدي بليا ااا موا ىو ةممالسالا ةغبرشلا كلاما فصو ىف

 © دنإلو فئياظول 1 باير أو هل تابطاو ءارمالاو ةاضقلاو ةداسلاو



 ممهجوم( هن )ءهههس

 لوالا بابلا

 دبياعملاب ةريغ ىلع هب لضف امو كلاطا رئاس ىلع رصم كلم فيرشت ىف

 00 هيلع ىونحعك امو ةدو لحو هتالماعمو

 ىاثلا بابلا

 امو تافيقلا (ىمرناطلسلا هب نلختي اقو ةغيرتكلا ةنطلسلاب يصورف

 سوبلملاو فيرشلا بكاوملا فصوو تافظوملا اهمزاول ةماقال دمعي

 © ةماعلاو صال ىم كلملا ىلا بسني ىم لكك

 كيانلا كابل

 اندارم نلك مدقي نأ هّقح ناكو هلاوحا نايبو نينموملا ريمأ فصو

 «9 ةاضقلاو نيدلا ةَنمَأ ءاجعلاو ىقعلاو لكل لها ةاضقلا

 عياولا ياجلت

 اهناكرا نيرشابم لا ةداسلاو ةغيرشلا ةلو دلاو ريزولا بحاصلا فصو ىف

 ةيقبو سصاخلو درفملو شيشلو ءاشنالا لثم هباتكو ناويد لكب قالختيب "انو

 3 هليصغت نأي ام ىلع نيعّتوملاو سبواودلا

 ةفيرشلا ةنطلسلا بئانو فيرشلا كلملا ماظنو كولملا دالوا فصو

 © ةّيرصملا رابدلاب تاوسخلاو تاورشعلاو تانيرشعلاو



 بمجوم( مث )ههه

 ليس ىم كلسيو « تاعاربلا لاكأ مهريسو كولملا لاودلا ىم زوكيف

 نورظنيو « ةيلعلا بتارملاب كيوب « تاماقملا ىلعا مهمدخ ىف بادالا

 ىف ةونحتما اذان اّرحصو ارب ةكلطا روما علاطببو هارهجو 7 هيلا

 نيفطصملا ىم مهدنع ريصيف هتنّيوط اوققحتو «رابتخالاب مهتافّرصت

 ىم لضصحي امو ءاهفثاظوو كلامملا لاوحا معي ذئنيح ءرايخالا

 بصانملا هب- مهي امو < كولملاو كلملا هيلا جاتح امو م اهفراصمو لاومالا

 سانلا رئاسل اهرهظاو اهانداو بتارملا ىلعا ىم < كولسلاو مدشلا ىم

 ةلقنلا ىم ثدح امو « تاكرتلو نوكسلا ىف حا لك ناش امو اهفافخاو

 نع رصقبو « هسفن كاردا نع زجكي سانلا ىم اًريثك ناف '' , تافدصتلاو

 هللا ىل ريقفلا دبعلا لوقي كلذلف < هسماو هموي ىف هل قفتا ام طبض

 اًباتلك تغتص ىنثا « هب هللا فطل ٌيرهاظلا نيهاش نب ليلخ ىلاعت

 نيدّتجت ىلع لقشيو « كلاسملاو قرطلا نايبو < كلاطا فشك هتيتمسو
 لماكلا عطق ىف ساّرك ىيتس كلذ ةلججب باب نيعبرا ىلع نالقشي ىييخ

 « نايعالا ةاقثلا لقن ىم هتققح وا < نايعلا ةدهاش ام كلذ ىف دعم

 2« نيمدقتملا بتك ىم هيلع تعلطا « ناكرالا ةياغ مهيلا نكرُي نيذلا

 تاق نفاخ هبا مث < نيربتعملا صاشملا نع ًالوقنم هتدجو امو

 فشك ةدبز هيمو يلف فلو ىم تبختناف ًالوطم فتصملا

 ترصتخاو اًباب رشع ىنثا هتلعجو « كلاسملاو قرطلا نايبو « كلاما
 © تاغتصملا ىم ةريغب ىلاغتشا نولك هيف مالكلا

 ا ]عا مورسعم عع 1ع اعهجنع لم رمق 1
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 ةراتخا ىم لضفمو + تاجرد ضعب قوف ةقلخ ضعب عفار هلل دمخل

 كيرش ال هدحو هللا الا هلأ ال نأ دهشاو < تامركملا غولبل ةّيكرلا ماهفالاب

 توعبملا هلوسرو ةدبع دن نا دهشاو ء تانسال نسحا ىب ةداهش هل

 | ]ل١ هجاوزاو ماظعلا هباصعاو هلآ ىلعو هيلع هللا ىكص « تازجتملاب

 ىرج اذا ردقلا لف نان كعبو + تاومسلاو ضرالا تماد ام ةمياد ةالص

 كيياشلا متاكرح ىف هل ىضقو م داشرالاو قيفوتلاب دبعلل مدقلا ىف

 هاقوي ام لانيف هيلع اهب ّنمي اياجنب ىلاعت هللا همركيف « داعسالاو

 لك هللا لضف ىم لزي ملف « ههبف قزيو" ء ةمرغ 0 ىققيو «دارملا ىصقا

 ءاكذلاو ءرطاعلا ءاشلاو « رفاولا لقعلا ىم هيلع معنا امم «دايدزا ىف موب

 انناسنا ناك ناو هترظانم موري نمت هنارقا ىم ىري ىتح « داّتولا

 ءدابعلا تر اهب هشخي ةحم رارحالا باقر ناسحالاب تبعتسيف م داك

 "3 ل101 ءالذعم لقص اع دف. حل معانا ا“ ىوقيو ممر" مهز ءامسعز ل ممل'اع

 نادتع مارك» ضقويو ([111 00111 :01161113 6.

2 





1 

 عال »1الل 115 411041.





 كلاسم لاو قرطلا ناهبو
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